
101/2005 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                      ze dne 26. ledna 2005  
 o podrobn ějších požadavcích na pracovišt ě a pracovní prost ředí  
  
      Vláda  na řizuje k  provedení §  134 zákona  č. 65/1965  Sb.,  
zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.:  
  
                               § 1  
  
     Toto  na řízení  zapracovává   p říslušné  p ředpisy  Evropských  
spole čenství1)  a  upravuje  podrobn ější  požadavky  na  zajišt ění  
bezpe čnosti  práce a  ochrany zdraví  na pracovišti  a v pracovním  
prost ředí.  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) Sm ěrnice   Rady   89/654/EHS   ze   dne   30.   listop adu  1989  
   o minimálních  bezpe čnostních  a   zdravotních  požadavcích  na  
   pracovišt ě  (první  díl čí  sm ěrnice  ve  smyslu  čl. 16 odst. 1  
   sm ěrnice Rady 89/391/EHS) - Čl. 1 a p říloha I.  
   Sm ěrnice Rady  92/57/EHS ze dne  24. června 1992  o minimálních  
   požadavcích na  bezpe čnost a ochranu  zdraví na do časných  nebo  
   p řechodných staveništích (osmá díl čí  sm ěrnice ve smyslu čl. 16  
   odst. 1 sm ěrnice Rady 89/391/EHS) - P říloha IV, část A.   
  
                               § 2  
  
     (1) Toto na řízení se nevztahuje na pracovišt ě  
a) v dopravních prost ředcích používaných  p ři silni ční, železni ční  
   a letecké doprav ě mimo objekt zam ěstnavatele,2)  
b) užívané  p ři hornické  činnosti a  činnosti provád ěné hornickým  
   zp ůsobem a nakládání s výbušninami, podléhající vrchní mu dozoru  
   podle zvláštního zákona,3)  
c) na  plavidlech   používaných  p ři  vnitrozemské   nebo  námo řní  
   plavb ě.4)  
  
     (2) Tímto na řízením nejsou dot čeny  
a) obecné technické požadavky na výstavbu,5)  
b) zvláštní požadavky na pracovišt ě,6)  
c) zvláštní požadavky na uvedení výrobk ů na trh a do provozu,7)  
d) zvláštní požadavky na činnosti související s využíváním jaderné  
   energie a ionizujícího zá ření,8)  
e) zvláštní požadavky na požární ochranu,9)  
f) zvláštní požadavky na činnosti související s prevencí závažných  
   havárií,10)  
které jsou stanoveny zvláštními právními p ředpisy.  
--------------------------------------------------- ---------------  
 2) Nap říklad zákon  č. 56/2001 Sb., o  podmínkách provozu vozidel  
    na pozemních  komunikacích a o  zm ěně zákona č.  168/1999 Sb.,  
    o pojišt ění odpov ědnosti za  škodu zp ůsobenou provozem vozidla  
    a o  zm ěně n ěkterých  souvisejících zákon ů  (zákon o pojišt ění  
    odpov ědnosti z  provozu vozidla), ve zn ění  zákona č. 307/1999  
    Sb., ve zn ění zákona č.  478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,  
    zákona  č. 320/2002  Sb., zákona  č. 193/2003  Sb., zákona  č.  
    103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 237/2004 Sb.,  
    zákon č. 266/1994 Sb., o  drahách, ve zn ění zákona č. 189/1999  
    Sb., zákona č.  23/2000 Sb., zákona č. 71/2000  Sb., zákona č.  
    132/2000 Sb.,  zákona č. 77/2002 Sb.,  zákona č. 175/2002 Sb.,  
    zákona  č. 309/2002  Sb., zákona  č. 320/2002  Sb. a zákona č.  
    103/2004  Sb., a  zákon č.  49/1997 Sb.,  o civilním  letectví  
    a o zm ěně  a dopln ění zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském  
    podnikání (živnostenský zákon),  ve zn ění pozd ějších p ředpis ů,  



    ve  zn ění  zákona  č.  189/1999  Sb.,  zákona č. 146/2000 Sb.,  
    zákona  č. 258/2002  Sb., zákona  č. 309/2002  Sb. a zákona č.  
    167/2004 Sb.  
 3) Zákon  č.  61/1988  Sb.,   o  hornické  činnosti,  výbušninách  
    a o  státní bá ňské  správ ě, ve  zn ění zákona  č. 425/1990 Sb.,  
    zákona  č. 542/1991  Sb., zákona  č. 169/1993  Sb., zákona  č.  
    128/1999 Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb.,  zákona č. 124/2000 Sb.,  
    zákona  č. 315/2001  Sb., zákona  č. 206/2002  Sb., zákona  č.  
    226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.  
 4) Zákon č. 114/1995 Sb., o  vnitrozemské plavb ě, ve zn ění zákona  
    č. 358/1999  Sb., zákona č.  254/2001 Sb., zákona  č. 309/2002  
    Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb.  
    Zákon č. 61/2000 Sb., o námo řní plavb ě.  
 5) Nap říklad   zákon  č.   50/1976  Sb.,   o  územním   plánování  
    a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   zn ění  zákona  č.  
    137/1982 Sb., zákona č. 103/1990  Sb., zákona č. 425/1990 Sb.,  
    zákona  č. 519/1991  Sb., zákona  č. 262/1992  Sb., zákona  č.  
    43/1994  Sb., zákona  č. 19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998 Sb.,  
    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 95/2000 Sb., nálezu  
    Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  96/2000 Sb.,  zákona č.  
    132/2000 Sb., zákona č. 151/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,  
    zákona  č.  59/2001  Sb.,  zákona  č.  254/2001 Sb., zákona č.  
    320/2002 Sb., zákona č. 405/2002  Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,  
    zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č. 218/2004  Sb. a zákona č.  
    300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
    požadavcích   na  výstavbu,   a  vyhláška   č.  369/2001  Sb.,  
    o obecných  technických  požadavcích  zabezpe čujících  užívání  
    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a o rientace.  
 6) Nap říklad zákon  č. 258/2000 Sb.,  o ochran ě ve řejného  zdraví  
    a o zm ěně  n ěkterých souvisejících zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
    254/2001 Sb.,  zákona č. 274/2001 Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb.,  
    zákona  č.  76/2002  Sb.,  zákona  č.  86/2002  Sb., zákona č.  
    120/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,  
    zákona  č. 356/2003  Sb., zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č.  
    167/2004  Sb. a  zákona č.  326/2004 Sb.,  a na řízení vlády č.  
    178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  
    zam ěstnanc ů p ři práci, ve zn ění na řízení vlády č. 523/2002 Sb.  
    a na řízení vlády č. 441/2004 Sb.  
 7) Nap říklad zákon  č. 22/1997 Sb., o  technických požadavcích na  
    výrobky a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona  
    č.  71/2000 Sb.,  zákona č.  102/2001 Sb.,  zákona č. 205/2002  
    Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a  zákona č. 277/2003 Sb., a zákon  
    č.  102/2001  Sb.,  o  obecné  bezpe čnosti  výrobk ů  a o zm ěně  
    n ěkterých  zákon ů  (zákon  o  obecné  bezpe čnosti výrobk ů), ve  
    zn ění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.  
 8) Zákon  č. 18/1997  Sb.,  o  mírovém využívání  atomové ener gie  
    a ionizujícího  zá ření (atomový  zákon) a  o zm ěně  a dopln ění  
    n ěkterých zákon ů,  ve zn ění zákona  č. 83/1998 Sb.,  zákona č.  
    71/2000 Sb.,  zákona č. 132/2000  Sb., zákona č.  13/2002 Sb.,  
    zákona  č. 310/2002  Sb., zákona  č. 320/2002  Sb., zákona  č.  
    279/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.  
 9) Nap říklad zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární ochran ě, ve zn ění  
    zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994 Sb., zákona č.  
    203/1994 Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb.,  
    zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  
10) Zákon   č.  353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havár ií  
    zp ůsobených   vybranými    nebezpe čnými   chemickými   látkami  
    a chemickými  p řípravky  a  o  zm ěně  zákona  č. 425/1990 Sb.,  
    o okresních  ú řadech, úprav ě  jejich p ůsobnosti  a o n ěkterých  
    dalších  opat řeních s  tím souvisejících,  ve zn ění pozd ějších  
    p ředpis ů (zákon o prevenci závažných havárií), ve zn ění zákona  



    č. 258/2000  Sb., zákona č.  320/2002 Sb. a  zákona č. 82/2004  
    Sb.   
  
                               § 3  
  
     (1) Pracovišt ě musí být  po dobu provozu udržována pot řebnými  
technickými  a  organiza čními  opat řeními,  spl ňujícími  požadavky  
tohoto na řízení,  ve stavu, který  neohrožuje bezpe čnost a  zdraví  
osob.  
  
     (2) Zam ěstnavatel  p ři zajišt ění bezpe čného  stavu pracovišt ě  
vychází z hodnocení rizik  vyplývajících z možných zdroj ů ohrožení  
bezpe čnosti a zdraví zam ěstnanc ů  ve vztahu k vykonávané činnosti,  
zejména  z posouzení  možností omezení  úrovn ě rizikových  faktor ů  
pracovních podmínek, požadavk ů na  ochranu zam ěstnanc ů p řed ú činky  
škodlivin  a   rizik  vyplývajících  z   provozován í  a  používání  
výrobních a pracovních prost ředk ů a za řízení.  
  
     (3)   Podmínkou  k   uvedení  pracovišt ě,   v četn ě  výrobních  
a pracovních prost ředk ů, do provozu  a používání je, že odpovídají  
požadavk ům  stanoveným ve  zvláštních právních  p ředpisech5),6),7)  
a požadavk ům tohoto na řízení. P řed  uvedením pracovišt ě do provozu  
a používání je nutné zajistit  
a) uspo řádání pracovišt ě  tak, aby zam ěstnanci  byli chrán ěni p řed  
   nep říznivými  pov ětrnostními  vlivy  a  p řed  škodlivými ú činky  
   pracovních    a    technologických    postup ů    a    výrobních  
   a technologických  proces ů,  v četn ě   ur čení  osob,  k  jejichž  
   povinnostem   pat ří  zajiš ťovat   bezpe čný  provoz,  používání,  
   údržbu, úklid, čišt ění a opravy pracovišt ě,  
b) stanovení   obsahu  a   zp ůsobu  vedení   provozní  dokumentace  
   a záznam ů  o vybavení  pracovišt ě a  ur čení osoby  odpov ědné za  
   jejich vedení,  
c) umíst ění,  uspo řádání   a  instalaci  výrobních   a  pracovních  
   prost ředk ů a za řízení, skladových prostor ů, komunika čních ploch  
   a dopravních    komunikací   a    vymezení   pra covního   místa  
   zam ěstnanci; stroje  a technická za řízení se  umís ťují tak, aby  
   byly  pokud  možno  soust ředěny  výrobní  a pracovní prost ředky  
   a za řízení s p řibližn ě stejnými ú činky podle druh ů a vlastností  
   škodlivin a vliv ů na okolí,  
d) náležité  a bezpe čné  upevn ění technického  vybavení pracovišt ě  
   a výrobních a  pracovních prost ředk ů a za řízení  a jejich částí  
   tak,  aby  nemohlo  dojít  k  jejich  nežádoucím u  (necht ěnému)  
   pohybu,  
e) opat ření  k  ochran ě  zdraví  pro  pracovišt ě,  na kterých jsou  
   používány  zdraví škodlivé  nebo nebezpe čné  látky a p řípravky,  
   stanovené zvláštními právními p ředpisy,6)  
f) opat ření  pro  zdolávání  mimo řádných  událostí  a pravidla pro  
   chování  zam ěstnanc ů   k  zajišt ění  bezpe čné   evakuace  osob,  
   p řípadn ě zví řat, podle zvláštních právních p ředpis ů,9)  
g) zabezpe čení  pracovišt ě proti  vstupu nepovolaných  osob, a  to  
   i v mimopracovní dob ě.  
  
     (4) Zam ěstnavatel p ři pln ění zákonné povinnosti zajistí  
a) stanovení  termín ů, lh ůt  a rozsahu  kontrol, zkoušek,  revizí,  
   termín ů  údržby,  oprav  a  rekonstrukce  technického  vyb avení  
   pracovišt ě,   v četn ě   pracovních    a   výrobních   prost ředk ů  
   a za řízení, s  ohledem na jejich  provedení, doporu čení výrobce  
   a zp ůsob používání,  požadavky na pracovišt ě,  rizikové faktory  
   zp ůsobující zhoršení  technického stavu pracovních  a výrobních  
   prost ředk ů a  za řízení a v  souladu s výsledky  p ředcházejících  
   kontrol,  zkoušek  či  revizí,  po  dobu  provozu  a  používání  



   pracovišt ě,11)  
b) dodržování  termín ů  a  lh ůt  pro  provád ění činností uvedených  
   v písmenu a) a ur čí osobu,  jejíž povinností je zajistit jejich  
   provád ění,11)  
c) aby  stanovené  termíny,  lh ůty  a  rozsah  činností  uvedených  
   v písmenu  a)  a  kontrolní  a  revizní  záznamy , hlášení údaj ů  
   o stavu za řízení  získávaná nap říklad ze sníma čů  a čidel, byly  
   vedeny zp ůsobem,  který umožní uchovávání a  využívání údaj ů po  
   stanovenou  dobu v  písemné nebo  elektronické p odobě  tak, aby  
   byly  k dispozici  osobám vykonávajícím  na za řízeních pracovní  
   činnost a dozorovým a kontrolním orgán ům.  
--------------------------------------------------- ---------------  
 5) Nap říklad   zákon  č.   50/1976  Sb.,   o  územním   plánování  
    a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   zn ění  zákona  č.  
    137/1982 Sb., zákona č. 103/1990  Sb., zákona č. 425/1990 Sb.,  
    zákona  č. 519/1991  Sb., zákona  č. 262/1992  Sb., zákona  č.  
    43/1994  Sb., zákona  č. 19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998 Sb.,  
    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 95/2000 Sb., nálezu  
    Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  96/2000 Sb.,  zákona č.  
    132/2000 Sb., zákona č. 151/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,  
    zákona  č.  59/2001  Sb.,  zákona  č.  254/2001 Sb., zákona č.  
    320/2002 Sb., zákona č. 405/2002  Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,  
    zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č. 218/2004  Sb. a zákona č.  
    300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
    požadavcích   na  výstavbu,   a  vyhláška   č.  369/2001  Sb.,  
    o obecných  technických  požadavcích  zabezpe čujících  užívání  
    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a o rientace.  
 6) Nap říklad zákon  č. 258/2000 Sb.,  o ochran ě ve řejného  zdraví  
    a o zm ěně  n ěkterých souvisejících zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
    254/2001 Sb.,  zákona č. 274/2001 Sb.,  zákona č. 13/2002 Sb.,  
    zákona  č.  76/2002  Sb.,  zákona  č.  86/2002  Sb., zákona č.  
    120/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,  
    zákona  č. 356/2003  Sb., zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č.  
    167/2004  Sb. a  zákona č.  326/2004 Sb.,  a na řízení vlády č.  
    178/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  
    zam ěstnanc ů p ři práci, ve zn ění na řízení vlády č. 523/2002 Sb.  
    a na řízení vlády č. 441/2004 Sb.  
 7) Nap říklad zákon  č. 22/1997 Sb., o  technických požadavcích na  
    výrobky a o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona  
    č.  71/2000 Sb.,  zákona č.  102/2001 Sb.,  zákona č. 205/2002  
    Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a  zákona č. 277/2003 Sb., a zákon  
    č.  102/2001  Sb.,  o  obecné  bezpe čnosti  výrobk ů  a o zm ěně  
    n ěkterých  zákon ů  (zákon  o  obecné  bezpe čnosti výrobk ů), ve  
    zn ění zákona č. 146/2002 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.  
 9) Nap říklad zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární ochran ě, ve zn ění  
    zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994 Sb., zákona č.  
    203/1994 Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb.,  
    zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  
11) Nap říklad na řízení  vlády č. 378/2001  Sb., kterým se  stanoví  
    bližší  požadavky  na  bezpe čný  provoz  a  používání  stroj ů,  
    technických za řízení, p řístroj ů a ná řadí.   
  
                               § 4  
  
     (1) Pracovišt ě a pracovní  prost ředí, s výjimkou pracoviš ť na  
zemědělsky  obhospoda řovaných  pozemcích  a  p říjezdových  polních  
cestách  k nim,  pracoviš ť užívaných  p ři práci  v lese, pracoviš ť  
obdobného charakteru  a pracoviš ť na stavbách  ur čených pro pln ění  
funkcí lesa,12)  musí spl ňovat další  podrobn ější požadavky, které  
jsou stanoveny v p říloze k tomuto na řízení.  
  



     (2) P říloha k tomuto na řízení se nepoužije v rozsahu, v jakém  
jsou požadavky na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci pro ur čitý  
typ pracovišt ě stanoveny zvláštním právním p ředpisem.  
--------------------------------------------------- ---------------  
12) Vyhláška  č.   433/2001  Sb.,  kterou   se  stanoví  technické   
    požadavky pro stavby pro pln ění funkcí lesa.   
  
                               § 5  
  
     Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. b řezna 2005.  
  
                         P ředseda vlády:  
                        JUDr. Gross v. r.  
  
                     1. místop ředseda vlády  
               a ministr práce a sociálních v ěcí:  
                       Ing. Škromach v. r.   
  
  
                             P říloha  
 Další podrobn ější požadavky na pracovišt ě a pracovní prost ředí  
  
   1. Stabilita a mechanická odolnost staveb  
  
        Stavby musí  spl ňovat technické požadavky  na výstavbu dle  
        zvláštních  právních p ředpis ů.5)  Konstrukce a  mechanická  
        odolnost staveb nebo jejich  částí, ve kterých se nalézají  
        pracovišt ě, musí odpovídat povaze jejich používání.  
--------------------------------------------------- ---------------  
 5) Nap říklad   zákon  č.   50/1976  Sb.,   o  územním   plánování  
    a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   zn ění  zákona  č.  
    137/1982 Sb., zákona č. 103/1990  Sb., zákona č. 425/1990 Sb.,  
    zákona  č. 519/1991  Sb., zákona  č. 262/1992  Sb., zákona  č.  
    43/1994  Sb., zákona  č. 19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998 Sb.,  
    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 95/2000 Sb., nálezu  
    Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  96/2000 Sb.,  zákona č.  
    132/2000 Sb., zákona č. 151/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,  
    zákona  č.  59/2001  Sb.,  zákona  č.  254/2001 Sb., zákona č.  
    320/2002 Sb., zákona č. 405/2002  Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,  
    zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č. 218/2004  Sb. a zákona č.  
    300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
    požadavcích   na  výstavbu,   a  vyhláška   č.  369/2001  Sb.,  
    o obecných  technických  požadavcích  zabezpe čujících  užívání  
    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a o rientace.  
  
   2. Elektrické instalace, pr ůmyslové  rozvody, potrubní systémy,  
      vedení a sít ě, únikové cesty a východy  
  
2.1 Elektrické instalace  
  
2.1.1   Za řízení pro vnit řní a venkovní rozvody elektrické energie  
        (dále  jen  "instalace")  a  elektrická  za řízení musí být  
        navržena,  vyrobena, odborn ě  prov ěřena a  vyzkoušena p řed  
        uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát  
        zdrojem   požáru  nebo   výbuchu;  zam ěstnanci   musí  být  
        odpovídajícím  zp ůsobem  chrán ěni  p řed  nebezpe čím  úrazu  
        zp ůsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo  
        ú činky statické elekt řiny.  
  
2.1.2   Všechny  části   instalace  musí  být   mechanicky  pevné,  
        spolehliv ě upevn ěné  a nesm ějí nep řízniv ě  ovliv ňovat jiná  



        za řízení;  musí  být  dostate čně   dimenzovány  a chrán ěny  
        proti  ú čink ům   zkratových  proud ů  a   p řetížení;  části  
        za řízení  musí být  provedeny tak,  aby na  místech, j imiž  
        prochází elektrický  proud, nemohlo za  b ěžných provozních  
        podmínek dojít k nebezpe čnému oh řátí vodi čů.  
  
2.1.3   Instalace musí být provedeny tak,  aby je b ylo možno podle  
        pot řeby vypnout.  P ři uvád ění do  provozu po částech  musí  
        být nehotové části spolehliv ě odpojeny a zabezpe čeny proti  
        nežádoucímu zapojení, pop řípad ě jinak zajišt ěny.  
  
2.1.4   Instalace,  u kterých  se zjistí,  že ohrož ují  život nebo  
        zdraví  osob,  musí  být  bez  zbyte čného odkladu odpojeny  
        a zajišt ěny.  
  
2.1.5   Instalace  musí  být  provedeny  a  uloženy   tak, aby byly  
        p řehledné;  pr ůchody  st ěnami   a  konstrukcemi  musí  být  
        provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškozen í instalace ani  
        stavby.  Vzdálenosti vodi čů  a kabel ů  navzájem, od  částí  
        staveb, od  nosných a jiných  konstrukcí, m usí být  voleny  
        podle druhu izolace a zp ůsobu jejich uložení.  
  
2.1.6   Pohyblivé a poddajné p řívody  musí být kladeny a používány  
        tak, aby nemohlo dojít  k jejich poškození,  byly zajišt ěny  
        proti posunutí nebo vytržení a zabezpe čeny proti zkroucení  
        žil.   P ři  používání   rozpojitelných  spoj ů   nesmí  být  
        v rozpojeném stavu nap ětí na kontaktech vidlic.  
  
2.1.7   Elektrická   za řízení,   která   se   napojují  pohyblivým  
        p řívodem, musí být p ři p řemís ťování odpojena od elektrické  
        sít ě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod  
        nap ětím.  
  
2.1.8   Prozatímní instalace  nebo jejich části  musí být v  dob ě,  
        kdy  nejsou  používány,   vypnuty,  pokud  jejich  vypnutí  
        neohrozí   bezpe čnost   osob    nebo   provozu   výrobních  
        a pracovních  prost ředk ů a  za řízení. Prozatímní instalace  
        nesmí  být  z řizovány  v  prost ředí  s nebezpe čím výbuchu.  
        Hlavní  vypína č  musí  být  trvale  p řístupný  a viditeln ě  
        trvale ozna čený.  
  
2.1.9   Jsou-li na pracovišti  používány p řenosné sv ětelné zdroje,  
        musí být odolné proti nárazu.  
  
2.2 Pr ůmyslové rozvody, potrubní systémy,  vedení a sít ě (dále jen  
    "vedení")  
  
2.2.1   Vedení musí být chrán ěno proti mechanickému nebo tepelnému  
        namáhání  a  korozi  v   souladu  s  požada vky  zvláštních  
        právních p ředpis ů.  
  
2.2.2   Ústí-li  vedení  pro  nebezpe čné   látky  a  p řípravky  do  
        prostoru,  kde  m ůže  dojít  k  ohrožení  osob,  musí  být  
        uzavírací za řízení, pokud není zaslepeno, zdvojeno.  
  
2.2.3   Vyúst ění  pojistných ventil ů  vedení musí  být vyvedeno do  
        prostoru,  kde  nem ůže  dojít k  ohrožení zam ěstnanc ů  ani  
        dalších osob, které se mohou v prostoru zdr žovat.  
  
2.2.4   Vedení   musí   být   na  viditelných   mís tech   ozna čeno  
        bezpe čnostními    zna čkami    (dále    jen    "zna čka")13)  



        v závislosti na druhu, teplot ě  a sm ěru dopravy látek nebo  
        p řípravk ů.  
  
2.2.5   Pro vykonávání prací spojených  se zásahem do vedení, jímž  
        se  dopravují nebezpe čné  látky nebo  p řípravky, musí  být  
        vypracován samostatný technologický postup.   
  
2.2.6   Pr ůlezné  nebo  pr ůchodné   kanály,  otvory  a  kolektory,  
        v nichž  je  nutné  provád ět  pravidelnou kontrolu, údržbu  
        nebo opravy, musí být  v ětratelné, podle pot řeby odvodn ěné  
        a bezpe čně  p řístupné, v četn ě  zajišt ění dostatku prostoru  
        pro práce v nich a pot řebného osv ětlení.  
  
2.2.7   Potrubí, jimiž se rozvád ějí nebezpe čné látky, musí být pod  
        komunikacemi  a  p ři  p řechodu  dutých  podzemních prostor  
        uložena v ochranných trubkách.  
  
2.3 Únikové cesty a východy  
  
2.3.1   Únikové  cesty   a  východy  musí   svým  d ruhem,  po čtem,  
        kapacitou,  technickým  vybavením  a  prove dením odpovídat  
        požadavk ům  zvláštních  právních  p ředpis ů,9)  musí z ůstat  
        trvale volné, bez p řekážek a vést co nejvhodn ější cestou k  
        východu  do volného  prostoru  nebo  na bez pečné  místo. V  
        p řípad ě nebezpe čí musí mít zam ěstnanci možnost rychle a co  
        nejbezpe čněji opustit pracovišt ě.  
  
2.3.2   Druh  a po čet  únikových  cest  a dve ří,  kterými prochází  
        úniková  cesta,  jejich  kapacita,  provede ní  a  vybavení  
        závisí na zp ůsobu používání, vybavení a povaze pracovišt ě,  
        jakož  i  na  maximálním  po čtu  osob,  které mohou být na  
        pracovišti  p řítomny. Únikové  cesty, východy  a evakua ční  
        výtahy  na  únikových  cestách  musí  být  trvale ozna čeny  
        zna čkami  pro  únik  a  evakuaci  osob.  Tam,  kde  je  to  
        technicky  vhodné,  je  možné  použít  k  j ejich  ozna čení  
        orienta ční  systémy  z  materiál ů  s  dostate čnou   délkou  
        dosvitu nutnou na dobu opušt ění budovy.13)  
  
2.3.3   Dve ře,   kterými  prochází   úniková  cesta,   pro  p řípad  
        nebezpe čí  
  
        - musí  být  pr ůchodné  bez  dalších  opat ření  a zvláštní  
          pomoci,  
  
        - se otevírají zpravidla ve sm ěru úniku,  
  
        - nesmí  zajišt ěním proti  vstupu nepovolaných osob bránit  
          úniku a evakuaci osob,  
  
        - nesmí být posuvné nebo karuselového prove dení,  
  
        - nouzové východy, ur čené v projektové dokumentaci stavby,  
          se otevírají ve sm ěru úniku.  
  
2.3.4   Mechanismus  ovládání  dve ří,   kterými  prochází  úniková  
        cesta,  musí být  zvolen tak,  aby mohly  b ýt snadno a bez  
        zbyte čného prodlení otev řeny jakoukoli osobou, která by je  
        cht ěla použít v p řípad ě nebezpe čí.  
  
2.3.5   Únikové  cesty  a  východy  musí  být  b ěhem provozní doby  
        budovy dostate čně osv ětleny a vybaveny nouzovým osv ětlením  



        vyhovujícím normovým požadavk ům. Tam,  kde je to technicky  
        vhodné,  je  možné  použít  k  jejich  ozna čení orienta ční  
        systémy z materiál ů s dostate čnou délkou dosvitu nutnou na  
        dobu opušt ění budovy.13)  
--------------------------------------------------- ---------------  
 9) Nap říklad zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární ochran ě, ve zn ění  
    zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994 Sb., zákona č.  
    203/1994 Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb.,  
    zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
  
   3. St řechy, p ří čky, st ěny a stropy, podlahy  
  
3.1       St řechy  
  
          P řístup  na  konstrukci  st řechy  vyrobené  z  materiálu  
          o nedostate čné     poch ůzné    pevnosti     nesmí    být  
          zam ěstnavatelem povolen, pokud nejsou zajišt ěny podmínky  
          pro bezpe čný výkon práce.  
  
3.2 P ří čky, st ěny a stropy  
  
3.2.1   Prosklené  nebo  pr ůsvitné   st ěny,  zejména  celosklen ěné  
        p ří čky   v   prostorech   nebo   v   blízkosti   pracov iš ť  
        a dopravních  komunikací,  musí  být  z řeteln ě ozna čeny ve  
        výši   1,1   m   až   1,6   m   nad  podlah ou  a  vyrobeny  
        z bezpe čnostního  materiálu  nebo  chrán ěny  tak,  aby  se  
        zabránilo  nebezpe čnému  kontaktu   zam ěstnance  s  t ěmito  
        st ěnami  nebo  p ří čkami,  nebo   úrazu  v  p řípad ě  jejich  
        rozbití.  
  
3.2.2   Povrchy st ěn a strop ů musí  být provedeny tak, aby je bylo  
        možno opravovat, čistit a udržovat.  
  
3.2.3   Nechrán ěné otvory  ve st ěnách, s  výjimkou otvor ů, jejichž  
        dolní okraj leží výše než  1,1 m nad podlah ou, nebo otvor ů  
        o ší řce menší  než 0,30 m a  výšce menší než 0,75  m, mu sí  
        být zabezpe čeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít  
        k pádu  do  v ětší  hloubky  než  1,5  m. Profil pr ůlezných  
        otvor ů musí odpovídat zp ůsobu použití.  
  
3.3 Podlahy  
  
3.3.1   Povrch  podlahy  pracovišt ě  v četn ě  komunikací  musí  být  
        rovný,   pevný,  upravený   proti  skluzu   a  nesmí   mít  
        nebezpe čné   prohlubn ě,  otvory   nebo  nebezpe čný  sklon.  
        Povrchy podlah  musí být provedeny tak,  ab y je bylo možno  
        opravovat, čistit  a udržovat a v  prostorech s nebezpe čím  
        výbuchu  musí  být  z  nejisk řivého  materiálu.  Podlahy v  
        mokrých provozech  musí být provedeny tak,  aby se na nich  
        nemohla hromadit voda.  
  
3.3.2   Nosnost  a  typ  podlahy  musí  odpovídat  předpokládanému  
        využití.  
  
3.3.3   Roštové podlahy, lávky a schodišt ě se z řizují jen tam, kde  
        nedojde k ovlivn ění pracoviš ť  škodlivinami nebo prachem z  
        jiných pracoviš ť. Pracovišt ě vybavená roštovými podlahami,  
        lávkami nebo schodišti musí  být zabezpe čena proti vnikání  



        škodlivin z jiných provoz ů.  
  
3.3.4   Zam ěstnanci nesmí být vystaveni nebezpe čí pádu  z výšky na  
        pracovišti  nebo na  komunikaci s  podlahou  umíst ěnou výše  
        než 0,5 m nad okolní podlahou nebo terénem.  Pro tento ú čel  
        je nutno zajistit bezpe čný p řístup.  
  
3.3.5   Zábradlí  musí  být  z řízena  u  pracoviš ť  a komunikací o  
        nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní  vyšší  než 0,5 m a na  
        volných  okrajích   most ů,  lávek,  ochoz ů,   galérií,  na  
        schodištích a vyrovnávacích  rampách. Zábra dlí není t řeba,  
        je-li bezpe čnost osob  zajišt ěna jiným zp ůsobem, nap říklad  
        parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hro zí-li nebezpe čí  
        podklouznutí  osob,  pop řípad ě  pádu  p ředmět ů,  musí  být  
        zábradlí  u  podlahy  opat řeno  ochrannou  lištou  o výšce  
        nejmén ě 0,1 m.  
  
3.3.6   Všechny otvory nebo nebezpe čné  prohlubn ě v podlahách musí  
        být  zakryty nebo  ohrazeny. Poklopy  nebo kryty  musí mít  
        nosnost  odpovídající nosnosti  okolní podl ahy  a musí být  
        osazeny  tak,  aby  se  nemohly  samovoln ě  odsunout  nebo  
        uvolnit, a  musí být zapušt ěny  do stejné úrovn ě  s okolní  
        podlahou.  
  
3.4 Dve ře, vrata a pr ůlezné otvory  
  
3.4.1   Umíst ění, po čet a rozm ěry dve ří  a vrat, jakož i používané  
        materiály, jsou ur čeny povahou  práce a zp ůsobem používání  
        daných  pracoviš ť nebo  prostor ů. Prostor  dve ří nebo vrat  
        nutný pro  evakuaci osob a  p řístup k nim  musí být trvale  
        volný a  nesmí být zužován  p řekážkami a provedení  k řídel  
        vrat musí v otev řené poloze umožnit jejich zajišt ění proti  
        samovolnému uzav ření. Otev řená k řídla dve ří a vrat vedoucí  
        do   venkovního   prostoru   nesmí   ohrožo vat  provoz  na  
        p řilehlých  komunikacích  a  v  p řípad ě  ohrožení musí být  
        provedena jejich aretace v krajních polohác h.  
  
3.4.2   Pr ůhledné nebo prosklené dve ře musí  být ve výšce 1,1 m až  
        1,6 m nad podlahou náležit ě výrazn ě ozna čeny.  
  
3.4.3   Kyvadlové  (létací) dve ře  nebo vrata  musí být  pr ůhledné  
        nebo  mít pr ůhledné  výpln ě a  musí být  zajišt ěna možnost  
        jejich aretace v krajních polohách.  
  
3.4.4   Nejsou-li prosklené nebo pr ůhledné  výpln ě dve ří nebo vrat  
        vyrobeny z nerozbitného skla nebo bezpe čnostního materiálu  
        a existuje-li  nebezpe čí  zran ění  zam ěstnanc ů  v  p řípad ě  
        rozbití dve ří  nebo vrat, musí  být tyto výpln ě  zajišt ěny  
        proti mechanickému poškození.  
  
3.4.5   Posuvné dve ře musí být vybaveny bezpe čnostním mechanismem,  
        který  by zabra ňoval  jejich samovolnému  vysunutí z  rámu  
        a vypadnutí.  
  
3.4.6   Sklopné a  zdvižné dve ře a  vrata a oto čná  vrata musí být  
        vybaveny  bezpe čnostním  mechanismem  zabra ňujícím  jejich  
        necht ěnému  pohybu.  Spodní  hrana  sklopných  a zdvižnýc h  
        mechanicky  ovládaných  vrat  musí  být  oz načena zna čkami  
        (nap říklad šikmým bezpe čnostním šrafováním).13)  
  
3.4.7   Není-li  zajišt ěn bezpe čný  pr ůchod  osob  v bezprost řední  



        blízkosti vrat ur čených  pro provoz dopravních prost ředk ů,  
        zam ěstnavatel  zajistí  samostatný vstup  pro  p ěší; tento  
        vstup  musí být  výrazn ě  ozna čen  zna čkou a  trvale voln ě  
        p řístupný.  
  
3.4.8   Zúžené vjezdy  a výjezdy pracoviš ť, ur čené  pro p ěší i pro  
        provoz  dopravních prost ředk ů  musí být  opat řeny zna čkami  
        ozna čujícími  riziko st řetu  osob s  p řekážkami.13) Zna čky  
        musí být viditelné p ři otev řených vratech.  
  
3.4.9   Dve ře a vrata s  automatickým ovládáním nesmí svým pohy bem  
        ohrožovat zam ěstnance  a musí být  u čin ěna taková opat ření  
        (nap říklad   z řízením   signalizace   na   obou   stranách  
        komunikace),   aby  nedocházelo   ke  srážk ám   dopravních  
        prost ředk ů.  Musí  být  vybaveny  snadno  rozpoznatelným a  
        dostupným  bezpe čnostním  mechanismem,  p řípadn ě  vybaveny  
        zvukovou a sv ětelnou signalizací  jejich pohybu. V p řípad ě  
        výpadku energie musí být umožn ěno jejich ru ční ovládání.  
  
3.4.10  Pr ůlezné  otvory musí  mít dostate čné  rozm ěry pro  jejich  
        používání  osobami.  Pr ůlezné  otvory  nesm ějí  mít  žádný  
        rozm ěr menší  než 0,7 m ve  stropech a než 0,6  m u z řídka  
        používaných  vstupních  otvor ů   do  šachet  nebo  kanál ů.  
        Uvedené  rozm ěry  vstupních   otvor ů  nesmí  být  zužovány  
        žeb říky nebo stupadly.  
--------------------------------------------------- ---------------  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
  
   4. Pracovišt ě s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší  
  
4.1     Stavební provedení prašných provoz ů a pracoviš ť s výskytem  
        prachu  a škodlivin  v pracovním  ovzduší m usí  být řešeno  
        tak,  aby  bylo  co  nejvíce  omezeno  usaz ování prachu na  
        plochách  st ěn,  strop ů  a  na  konstrukcích.14)  Vybavení  
        pracovišt ě musí umož ňovat snadnou údržbu, čišt ění prostor ů  
        a provád ění úklidových prací.  
  
4.2     Povrch  st ěn  a   strop ů  pracoviš ť,  kde  se  pracuje  se  
        škodlivinami,  musí být  proveden tak,  aby  bylo zabrán ěno  
        pohlcování   nebo  usazování   škodlivin.  Provedení  st ěn  
        a strop ů musí umož ňovat jejich čišt ění a udržování.  
--------------------------------------------------- ---------------  
14) Na řízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se  stanoví podmínky  
    ochrany zdraví zam ěstnanc ů p ři  práci, ve zn ění na řízení vlády  
    č. 523/2002 Sb. a na řízení vlády č. 441/2004 Sb.  
  
   5. Dopravní komunikace, nebezpe čný prostor  
  
5.1     Dopravní   komunikace  uvnit ř   staveb  a   ve  venkovních  
        prostorách   (dále  jen   "komunikace")  v četn ě  schodiš ť,  
        šikmých  ramp,  pevn ě  zabudovaných  žeb řík ů a nakládacích  
        a vykládacích prostor ů  a ramp musí být  voleny a umíst ěny  
        tak, aby zajiš ťovaly snadný, bezpe čný a vyhovující p řístup  
        pro p ěší nebo jízdu dopravních prost ředk ů, aby nedocházelo  
        k         ohrožení  zam ěstnanc ů, zdržujících  se v  jejich  
        blízkosti. Od  ostatních ploch se stejnou  úrovní musí být  
        komunikace  výrazn ě  odlišeny13)  a  musí  být  dostate čně  
        široké a trvale volné. Komunikace pro p ěší musí být řešeny  
        s ohledem na po čet osob,  které je budou používat; není-li  



        stanoveno  zvláštními  právními  p ředpisy  jinak, musí být  
        široké nejmén ě 1,1 m.  
  
5.2     Spojení nebo k řížení komunikací musí být zpravidla v jedné  
        úrovni. Komunikace o r ůzných  úrovních s výškovým rozdílem  
        v ětším  než  0,20  m   se  spojují  šikmými  rampami  nebo  
        schodišti.  
  
5.3     Zam ěstnavatel  zajistí  prost ředky  pro  úklid,  čišt ění a  
        údržbu vnit řních prostor a  pro venkovní údržbu. Lh ůty pro  
        provád ění úklidu,  čišt ění  a  údržby  komunikací  stanoví  
        zam ěstnavatel a uvede ve vnit řním p ředpisu.  
  
5.4     Ú čelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviš t ě.  
  
5.5     Všechny spojovací  cesty a prostory  ve sta vbách musí  být  
        vedeny  tak,  aby  zam ěstnanci  byli  vystaveni co nejmén ě  
        p ůsobení nadm ěrného tepla, prachu, kou ře a hluku.  
  
5.6     Komunikace provedené  jako roštové mosty,  lávky, galerie,  
        schodišt ě a ochozy musí mít ší řku nejmén ě 0,5 m a musí mít  
        po celé ploše pevnou, rovnou podlahu uprave nou tak, aby jí  
        nemohly  propadávat p ředměty  ohrožující bezpe čnost  osob,  
        podél bok ů  u podlahy musí  být opat řeny ochrannou  lištou  
        o výšce  nejmén ě 0,1  m a  musí být  podél volného  okraje  
        vybaveny vhodnou ochrannou  konstrukcí. Vho dnou konstrukcí  
        se  rozumí   zábradlí  nebo  jiná   rovnoce nná  konstrukce  
        o dostate čné výšce a s výplní zabra ňující propadnutí osob.  
  
5.7     Šachty,  vpusti  nebo  jiné  nebezpe čné  otvory na povrchu  
        komunikace musí být zakryty  poklopy nebo m řížemi, jejichž  
        nosnost odpovídá jejich  provoznímu zatížen í a instalovány  
        v jedné  rovin ě s  komunikací.  Poklopy  a m říže  musí být  
        zajišt ěny proti samovolnému uvoln ění.  
  
5.8     Nezakryté  nádrže  kapalin  bez  trvalé  ob sluhy  musí být  
        opat řeny  vhodným ohrazením  proti pádu  osob a  v p řípad ě  
        pot řeby   ozna čeny  zna čkami.   Za  vhodné   ohrazení  lze  
        považovat   zábradlí,   oplocení   nebo   j inou  ochrannou  
        konstrukci proti pádu osob.  
  
5.9     Nep řejízdné   a  nep řechodné   jímky  musí   být  ohrazeny  
        zábradlím nebo rovnocennou konstrukcí  prot i pádu osob a v  
        p řípad ě  pot řeby  ozna čeny  zna čkami.  P řejízdné  jímky  a  
        trvale nepoužívané pracovní jámy musí být p řekryty poklopy  
        nebo  kryty, které  jsou zajišt ěny  proti posunu  p řípadn ě  
        samovolnému  uvoln ění,  a  jejich  nosnost  musí odpovídat  
        provoznímu zatížení.  
  
5.10    V jednom  schodiš ťovém  rameni  nesm ějí  být  mén ě než t ři  
        stupn ě.  Ve stavbách  pro výrobu  a skladování5)  musí bý t  
        první  (nástupní) a  poslední (výstupní)  s tupe ň v  každém  
        rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Voln é strany schod ů  
        a odpo čívadel musí být  opat řeny ochranným za řízením proti  
        pádu  osob a  každé  schodiš ťové rameno musí  být vybaveno  
        madlem alespo ň po jedné stran ě.  
  
5.11    Schodiš ťové rameno  nesmí za čínat bezprost ředně  za dve řmi  
        nebo vraty.  Mezi schodiš ťovým ramenem  a dve řmi musí  být  
        plošina, jejíž  délka musí být  alespo ň 0,75 m  zv ětšená o  
        ší řku schodiš ťového stupn ě.  



  
5.12    Schodišt ě a vertikální komunika ční  otvory musí být řešeny  
        tak, aby nedocházelo k  ší ření škodlivin mezi jednotlivými  
        podlažími  staveb. Nestanoví-li  zvláštní p rávní  p ředpisy  
        jinak,  musí  být  nejmenší  pr ůchodná ší řka schodiš ťových  
        ramen 1,1 m.  
  
5.13    Komunikace používané  pro p ěší nebo  pro provoz dopravních  
        prost ředk ů   musí   být   voleny   v   souladu   s  po čtem  
        potenciálních uživatel ů  a v závislosti  na druhu pracovní  
        činnosti  a musí  být trvale  volné a  dostate čně široké s  
        dostate čnou  podchodnou  výškou.  Jsou-li  na komunikacích  
        používány   dopravní   prost ředky,   musí   být  zajišt ěna  
        dostate čná ší řka  jízdního  pruhu stanovená  v  závislosti  
        na  ší řce používaných  dopravních prost ředk ů  v četn ě ší řky  
        nákladu a  dostate čný bezpe čný prostor i  pro p ěší o ší řce  
        nejmén ě  1,1   m.  Nelze-li  bezpe čný   prostor  pro  p ěší  
        zajistit,  musí být  v dob ě  provozování dopravy  v t ěchto  
        místech ch ůze zakázána.  
  
5.14    Pod  vystupujícími konstruk čními  prvky nad  komunikacemi,  
        zejména   pod  zav ěšeným   vedením,  kabelovými   lávkami,  
        svítidly  apod.,  musí  být  ve  všech  pro storech, kde se  
        zdržují nebo  procházejí osoby, dodržena al espo ň minimální  
        podchodná výška 2,1 m od podlahy.  
  
5.15    Pracovišt ě  na  komunikacích  musí   být  po  dobu  trvání  
        nezbytných  prací ozna čeno  zna čkami. Zna čky  se umístí ve  
        vzdálenosti  umož ňující bezpe čné  zastavení p řijížd ějícího  
        dopravního   prost ředku,   a   to   na   všech  p řístupech  
        k pracovišti.  
  
5.16    Povrch   venkovních   komunikací    musí   být   zpevn ěný,  
        s p říslušným spádem k odvád ění  srážkových vod a nesmí být  
        kluzký.  V  místech,  kde   se  u  jednosm ěrné  komunikace  
        p ředpokládá  stání  dopravních  prost ředk ů  pro  nakládání  
        a vykládání,  musí  být   komunikace  v  do state čné  délce  
        p řiměřeně  rozší řena  v  závislosti  na  ší řce používaných  
        dopravních  prost ředk ů,  velikosti  manipula čních jednotek  
        nebo druhu materiálu.  
  
5.17    Mezi komunikacemi  pro vozidla a  dve řmi, vraty, pr ůchody,  
        chodbami a schodišti musí být zajišt ěn dostate čný  prostor  
        pro  p ěší.  Ústí-li  do   pr ůjezdu  objektu  východy  nebo  
        pr ůchody, musí  mít chodník pro p ěší  zábradlí. V pr ůjezdu  
        je zakázáno z řizovat p ří čnou komunikaci.  
  
5.18    Dve ře vedoucí do pr ůjezdu stavby musí být osazeny tak, aby  
        p ři otev ření nezúžily ší řku chodníku pro p ěší.  
  
5.19    Tam,  kde  to  povaha   provozu  a  uspo řádání  pracovišt ě  
        vyžaduje  z  hlediska  bezpe čnosti  zam ěstnanc ů,  musí být  
        komunikace   z řeteln ě   vyzna čena   zna čkami  ozna čujícími  
        komunikaci,13) nebo opat řena vhodným ohrazením.  
  
5.20    Vedou-li visuté  dráhy pro dopravu  manipul ačních jednotek  
        nad komunikacemi  nebo nad pracovišti,  mus í být zajišt ěny  
        tak,   aby  osoby   neohrožoval  padající   materiál  nebo  
        dopravované p ředměty.  
  
5.21    Pokud  se  na  pracovištích  vyskytuje nebe zpe čný prostor,  



        v n ěmž  vzhledem  k  povaze  práce  existuje  riziko  p ádu  
        zam ěstnanc ů  nebo p ředmět ů,  musí být  toto místo vybaveno  
        za řízením, které  zabra ňuje nepovolaným osobám  v p řístupu  
        do  tohoto prostoru.  Nebezpe čný prostor  musí být výrazn ě  
        ozna čen  zna čkou.13)  Na  ochranu  zam ěstnanc ů, kte ří mají  
        oprávn ění  ke vstupu  do nebezpe čných  prostor ů, musí  být  
        p řijata p říslušná organiza ční opat ření.  
  
5.22    Pohyblivé  schody a  pohyblivé chodníky  mu sí být navrženy  
        a vyrobeny tak, aby mohly být používány bez pečně. Musí být  
        vybaveny  nezbytnými  bezpe čnostními  mechanismy  a snadno  
        rozpoznatelným a dostupným nouzovým spína čem.  
  
5.23    Pevn ě zabudované  žeb říky musí být  zhotoveny a p řipevn ěny  
        tak, aby nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyv ům.  
        Žeb říky musí mít jednotnou  vzdálenost p ří člí nejvíce 0,33  
        m; mezi  žeb říkem a st ěnou  nebo jakoukoliv konstrukcí  na  
        stran ě  výstupu musí  být ponechán  volný prostor  nejmén ě  
        0,65 m. Mezi p ří člemi  a st ěnou nebo jakoukoliv konstrukcí  
        na  stran ě odvrácené  od  výstupu musí být  ponechán volný  
        prostor nejmén ě 0,18 m.  
--------------------------------------------------- ---------------  
 5) Nap říklad   zákon  č.   50/1976  Sb.,   o  územním   plánování  
    a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   zn ění  zákona  č.  
    137/1982 Sb., zákona č. 103/1990  Sb., zákona č. 425/1990 Sb.,  
    zákona  č. 519/1991  Sb., zákona  č. 262/1992  Sb., zákona  č.  
    43/1994  Sb., zákona  č. 19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998 Sb.,  
    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 95/2000 Sb., nálezu  
    Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  96/2000 Sb.,  zákona č.  
    132/2000 Sb., zákona č. 151/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,  
    zákona  č.  59/2001  Sb.,  zákona  č.  254/2001 Sb., zákona č.  
    320/2002 Sb., zákona č. 405/2002  Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,  
    zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č. 218/2004  Sb. a zákona č.  
    300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
    požadavcích   na  výstavbu,   a  vyhláška   č.  369/2001  Sb.,  
    o obecných  technických  požadavcích  zabezpe čujících  užívání  
    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a o rientace.  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
  
   6. Nakládací a vykládací rampy  
  
6.1     Manipula ční   prostory  rampy   musí  vyhovovat   rozm ěr ům  
        manipula čních  jednotek,  kterými  má  být  p ři  nakládání  
        a vykládání manipulováno, a rozm ěr ům po nich pojížd ějících  
        dopravních prost ředk ů. Volné okraje  rampy musí být trvale  
        ozna čeny    zna čkami   ozna čujícími    nebezpe čnou   hranu  
        a upozor ňující na  nebezpe čí pádu osob  nebo rizika st řetu  
        osob   s  p řekážkami.13)   Rampa  instalovaná   po  nabytí  
        ú činnosti tohoto na řízení musí  mít alespo ň jeden bezpe čný  
        výstup nebo výjezd.  
  
6.2     Rampa p řevyšující  okolní plochu o  více než 0,5  m, která  
        slouží  také  pro  p ěší,  musí  být  podél  volného okraje  
        vybavena vhodným ochranným za řízením proti pádu, nap říklad  
        snímatelným ochranným zábradlím.5)  
--------------------------------------------------- ---------------  
 5) Nap říklad   zákon  č.   50/1976  Sb.,   o  územním   plánování  
    a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   zn ění  zákona  č.  
    137/1982 Sb., zákona č. 103/1990  Sb., zákona č. 425/1990 Sb.,  



    zákona  č. 519/1991  Sb., zákona  č. 262/1992  Sb., zákona  č.  
    43/1994  Sb., zákona  č. 19/1997  Sb., zákona  č. 83/1998 Sb.,  
    nálezu Ústavního soudu vyhlášeného  pod č. 95/2000 Sb., nálezu  
    Ústavního  soudu vyhlášeného  pod  č.  96/2000 Sb.,  zákona č.  
    132/2000 Sb., zákona č. 151/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb.,  
    zákona  č.  59/2001  Sb.,  zákona  č.  254/2001 Sb., zákona č.  
    320/2002 Sb., zákona č. 405/2002  Sb., zákona č. 422/2002 Sb.,  
    zákona  č. 362/2003  Sb., zákona  č. 218/2004  Sb. a zákona č.  
    300/2004 Sb., vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických  
    požadavcích   na  výstavbu,   a  vyhláška   č.  369/2001  Sb.,  
    o obecných  technických  požadavcích  zabezpe čujících  užívání  
    staveb osobami s omezenou schopností pohybu a o rientace.  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
  
   7. Pracovišt ě pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prost ředk ů  
  
7.1     Pracovišt ě,   kde  se   pracuje  na   spodcích  dopravních  
        prost ředk ů,   musí  být   vybaveno  bezpe čnými  zdvihacími  
        za řízeními,  zvedacími plošinami,  rampami nebo pracov ními  
        jámami, které odpovídají normovým  hodnotám  a které umožní  
        zam ěstnanc ům vykonávat činnosti ve vhodné pracovní poloze.  
        V prost ředí  s nebezpe čím  výbuchu postupuje zam ěstnavatel  
        podle zvláštních právních p ředpis ů.15)  
  
7.2     Rampa musí být v p řípad ě pot řeby vybavena vodícími lištami  
        zabra ňujícími   bo čnímu  sjetí  dopravního  prost ředku. Na  
        konci nepr ůjezdné rampy musí být nainstalovány zarážky.  
  
7.3     Hloubka  pracovní  jámy  musí   umožnit  pr áci  ve  vhodné  
        pracovní poloze, její st ěny a podlaha musí být omyvatelné.  
        Podlaha  musí  být  v  p řípad ě  pot řeby vybavena záchytnou  
        jímkou a elektrické  za řízení v jám ě musí být  v souladu s  
        požadavky zvláštních právních p ředpis ů. Pracovní jáma musí  
        být  vybavena   nejmén ě  jednou  elektrickou   zásuvkou  a  
        dostate čným  po čtem  svítidel   a  výklenky  umíst ěnými  v  
        dostate čné    výšce  ve   st ěnách  umož ňujícími  odkládání  
        pracovních prost ředk ů a pom ůcek.  
  
7.4     V bezprost ředním okolí  pracovní jámy musí  být na podlaze  
        vyzna čen  ochranný  manipula ční  prostor,  který  musí být  
        vhodným   zp ůsobem  zajišt ěn   tak,  aby   do  n ěho   mimo  
        p řistavovaných dopravních prost ředk ů  a zam ěstnanc ů, kte ří  
        dopravní   prost ředek  p řistavují   nebo  vykonávají  jeho  
        údržbu,  p řípadn ě opravy,  nesm ěly  vjížd ět  jiné dopravní  
        prost ředky  ani  vstupovat jiné osoby.  Používané pracovn í  
        jámy je zakázáno p řekra čovat a p řeskakovat.  
  
7.5     V bezprost řední blízkosti pracovní  jámy musí být umíst ěny  
        zna čky   upozor ňující  na   nebezpe čí  pádu   a  zna čky  s  
        vyzna čením v ní zakázaných činností.  
  
7.6     Trvale  nepoužívaná  pracovní  jáma  nebo j ejí nepoužívaná  
        část se musí zabezpe čit podle bodu 5.9.  
  
7.7     P řes pracovní  jámu pro více  než dva dopravní  prost ředky  
        musí   být   za   každým   druhým   p řistaveným  dopravním  
        prost ředkem umíst ěny m ůstky pro bezpe čný p řechod.  
--------------------------------------------------- ---------------  
15) Na řízení  vlády č.  406/2004  Sb.,  o bližších  požadavcích na  



    zajišt ění bezpe čnosti  a ochrany zdraví p ři  práci v prost ředí  
    s nebezpe čím výbuchu.  
  
   8. Poskytování první pomoci  
  
        Prost ředky a za řízení pro poskytování první pomoci14) musí  
        být  umíst ěny  na  dostupném  míst ě  a  musí  být ozna čeny  
        zna čkami.13)  
--------------------------------------------------- ---------------  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
14) Na řízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se  stanoví podmínky  
    ochrany zdraví zam ěstnanc ů p ři  práci, ve zn ění na řízení vlády  
    č. 523/2002 Sb. a na řízení vlády č. 441/2004 Sb.  
  
   9. Venkovní pracovišt ě  
  
9.1     Venkovní  pracovišt ě  musí   být  zajišt ěna  proti  vstupu  
        nepovolaných  osob  a   uspo řádána  tak,  aby  nedocházelo  
        k ohrožení zdržujících se zam ěstnanc ů a osob a byl zaru čen  
        bezpe čný pohyb dopravních prost ředk ů i chodc ů.  
  
9.2     Venkovní  pracovišt ě,  odstavné,  parkovací  a manipula ční  
        plochy  a  komunikace  k  nim  musí  být ro vné, zpevn ěné a  
        odvodn ěné a upravené proti  nebezpe čí pádu nebo uklouznutí  
        zam ěstnanc ů.  
  
9.3     Není-li  denní  osv ětlení  dostate čné,  musí  mít venkovní  
        pracovišt ě  po dobu,  kdy se  na n ěm  zdržují zam ěstnanci,  
        zajišt ěno um ělé osv ětlení odpovídající intenzity.  
  
9.4     Venkovní   pracovišt ě  musí   být,  pokud   je  to  možné,  
        uspo řádána tak, aby zam ěstnanci  
  
        - byli chrán ěni p řed nep říznivou pov ětrnostní situací,  
  
        - nebyli vystavováni škodlivým  ú čink ům hluku a škodlivin,  
          zejména  plyn ů,  par  a  prachu,  a  byli chrán ěni  p řed  
          padajícími p ředměty,  
  
        - mohli  rychle  opustit  pracovišt ě  v p řípad ě nebezpe čí,  
          p řípadn ě aby jim mohla být rychle poskytnuta pomoc.  
  
   10. Skladování a manipulace s materiálem a b řemeny  
  
10.1    Ve  skladech a  jiných prostorech  ur čených ke  skladování  
        musí  být na  dob ře viditelných  místech umíst ěny  tabulky  
        ur čující  maximální p řípustnou  nosnost podlahy.  Pokud se  
        tam  voln ě  skladují  sypké  materiály,  musí  být  trvale  
        výrazn ě   ozna čena  maximální   skladovací  výška  sypkého  
        materiálu nad podlahou. Ru ční  ukládání do regál ů ve výšce  
        nad  1,8  m  musí  být  provád ěno  z bezpe čných pracovních  
        za řízení  (nap říklad  žeb řík,  sch ůdky,  pojízdné  schody,  
        manipula ční  plošina). Zam ěstnavatel  zajistí, aby  nebyly  
        nadm ěrn ě zat ěžovány  části staveb a  stavebních konstrukcí  
        manipulovaným materiálem, pokud  není proká zána dostate čná  
        nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí.  
  
10.2    Rozm ěry a  druh  manipula čních  jednotek  a  zp ůsob jejich  
        bezpe čného zakládání  do regálu musí  odpovídat požadavk ům  



        uvedeným  v pr ůvodní  dokumentaci regálu.  Regály musí být  
        trvale  ozna čeny štítky s uvedením nejv ětší nosnosti bu ňky  
        a nejvyššího po čtu bun ěk ve sloupci. Manipula ční jednotky,  
        materiál a  p ředměty musí být skladovány  a stohovány tak,  
        aby se  i p ři ukládání, manipulaci  nebo odebírání nemohly  
        sesunout.  
  
10.3    Ší řka uli ček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu  
        právnímu  p ředpisu14)  a  zp ůsobu  ukládání  manipula čních  
        jednotek.  Uli čka  musí  být  trvale  volná  a  nesmí  být  
        zužována  a  zastavována   p řekážkami.  Ší řka  uli čky  pro  
        pr ůjezd  manipula čních vozík ů  musí  být  alespo ň o  0,4 m  
        v ětší než nejv ětší ší řka manipula čních vozík ů nebo náklad ů  
        a b ěhem manipulace musí být vymezen manipula ční prostor se  
        zákazem vstupu nepovoleným osobám.  
  
10.4    Trvale  používané   skladovací  plochy  mus í   být  rovné,  
        odvodn ěné, zpevn ěné a ozna čené  zna čkami se zákazem vstupu  
        nepovolaným  osobám   a  upravené  s   ohle dem  na  povahu  
        skladovaných  manipula čních  jednotek  a  materiálu  a  se  
        z řetelem na požadavky na požární ochranu.  
  
10.5    P ři ru ční  manipulaci s b řemeny musí  být používány takové  
        pracovní  postupy, aby  se p ředcházelo  úraz ům a poškození  
        zdraví   zam ěstnanc ů,14)  zp ůsobeným   zejména  p řiražením  
        b řemene,  jeho  vysmeknutím,  zran ěním  o  povrch b řemene,  
        uklouznutím, zakopnutím p ři manipulaci s b řemenem, sesutím  
        b řemen zp ůsobeným nedostate čným  upevn ěním, naražením nebo  
        pádem  b řemene  p ři  zdvihání,  p řenášení,  spoušt ění nebo  
        nárazem  zam ěstnance na  dopravní prost ředek  a na uložené  
        p ředměty.  
--------------------------------------------------- ---------------  
14) Na řízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se  stanoví podmínky  
    ochrany zdraví zam ěstnanc ů p ři  práci, ve zn ění na řízení vlády  
    č. 523/2002 Sb. a na řízení vlády č. 441/2004 Sb.  
  
   11. Sklad pohonných hmot, ho řlavých kapalin a tuhých maziv  
  
11.1    Provedení   skladu  musí   spl ňovat  požadavky  zvláštních  
        právních p ředpis ů.9) Ve skladu, pop řípad ě na vstupu do n ěj  
        musí  být  viditeln ě   umíst ěn   seznam  osob  oprávn ěných  
        manipulovat  s  nebezpe čnou  látkou  nebo p řípravkem16) ve  
        skladu, a místní řád skladu.  
  
11.2    Sklad musí  být ozna čen zna čkou  zákaz vstupu nepovolaných  
        osob a zákaz výskytu otev řeného ohn ě.13)  
  
11.3    Sklad  pohonných hmot,  ho řlavých kapalin  a tuhých  maziv  
        musí  mít  nepropustnou  podlahu,  chemicky   odolnou proti  
        skladované látce či p řípravku.  
  
11.4    K um ělému  osv ětlení skladu  smí být  použito pouze  pevn ě  
        umíst ěné svítidlo v nevýbušném provedení. Výrazn ě ozna čený  
        vypína č se umís ťuje vn ě skladu.  
--------------------------------------------------- ---------------  
 9) Nap říklad zákon  č. 133/1985 Sb., o  požární ochran ě, ve zn ění  
    zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994 Sb., zákona č.  
    203/1994 Sb.,  zákona č. 163/1998 Sb.,  zákona č. 71/2000 Sb.,  
    zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  



    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
16) Zákon  č.  356/2003  Sb.,  o  chemických  látkách a chemick ých  
    p řípravcích  a o  zm ěně n ěkterých  zákon ů, ve  zn ění zákona č.  
    186/2004 Sb.  
  
   12. Nízkotlaká kotelna  
  
12.1    Nízkotlakou kotelnou se  rozumí  objekt neb o část objektu,  
        kde  je  umíst ěn  alespo ň  jeden  parní  kotel s nejvyšším  
        dovoleným  p řetlakem  do 0,5 bar  nebo teplovodní kotel  s  
        nejvyšší  dovolenou teplotou  do 110  st. C ,  s jmenovitým  
        tepelným výkonem alespo ň jednoho kotle 50 kW a v ětším nebo  
        kotelen  se  sou čtem  jmenovitých  tepelných  výkon ů kotl ů  
        v ětších než  100 kW, pop řípad ě  další provozn ě související  
        za řízení   (dále  jen   "kotelna").   Kotelna  se  sou čtem  
        jmenovitých  tepelných výkon ů  kotl ů nad  3,5 MW  musí být  
        z řízena  v  samostatném   objektu  nebo  samostatné  části  
        objektu.  
  
12.2    Prostory kotelny a prostory  související mu sejí být ú činn ě  
        v ětrány.14) Do prostor ů, kde jsou umíst ěny kotle, musí být  
        zajišt ěn dostate čný p řívod  vzduchu pot řebný pro spalování  
        a v ětrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen. Od vod  
        vzduchu z kotelen musí být zajišt ěn alespo ň jedním otvorem  
        u  stropu   kotelen,  pop řípad ě   odvád ěcím  potrubím   do  
        venkovního prostoru tak, aby  bylo   zajišt ěno  dostate čné  
        proud ění  vzduchu  a  nebyla  negativn ě ovliv ňována funkce  
        ho řáků a odvod ů spalin. Nucené v ětrání kotelen, ve kterých  
        jsou  umíst ěny   kotle  s  p řirozeným   tahem,  nesmí  být  
        podtlakové.  
  
12.3    Pro  kotelny  musí  být  písemn ě  zpracován  provozní  řád  
        kotelny, který musí obsahovat p ředepsané náležitosti a být  
        v koteln ě  trvale  k   dispozici.  Provozní  řád  obsahuje  
        zejména  
  
        a) popis za řízení kotelny a zp ůsob  obsluhy v četn ě zp ůsobu  
           zajišt ění signalizace do  místa trvalého pracovišt ě p ři  
           ob časné obsluze,  
  
        b) zp ůsob zajišt ění a  vybavení kotelny (kotl ů) ochrannými  
           bezpe čnostními    systémy,    bezpe čnostní    výstrojí,  
           signalizací a regulací v četn ě  stanovení zp ůsobu a lh ůt  
           jejich kontrol a funk čních zkoušek,  
  
        c) zp ůsob a rozsah údržby  kotl ů, zejména řídících systém ů  
           a lh ůt  čišt ění  kotl ů  a  termíny  a  rozsah odborných  
           prohlídek kotelen s ohledem  na používan é topné médium,  
           za řízení a vybavení kotelny (kotl ů),  
  
        d) po čet  a   provedení  únikových  cest   a  východ ů  dle  
           zvláštních právních p ředpis ů,  
  
        e) povinnosti obsluhy kotelny,  
  
        f) ur čení   osoby  pov ěřené   vedením  provozního   deníku  
           kotelny, ve kterém jsou vedeny a ve stan ovených lh ůtách  
           aktualizovány údaje stanovené provozním řádem kotelny,  
  
        g) zp ůsob vedení zápis ů do provozního deníku,  
  



        h) stanovení zp ůsobu  a lh ůt zjiš ťování  p řítomnosti oxidu  
           uhelnatého.  
  
12.4    Odborné  prohlídky  kotelny  musí  být  pro vád ěny  nejmén ě  
        jednou za 12 m ěsíc ů, pokud není v provozním řádu stanoveno  
        jinak,  odborn ě  zp ůsobilou   osobou,  která  o  provedené  
        odborné prohlídce zpracuje zápis.  
  
12.5    Na vstupu  do kotelny musí být  umíst ěna zna čka se zákazem  
        vstupu nepovolaným osobám.13)  
--------------------------------------------------- ---------------  
13) Na řízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví vzhled  
    a umíst ění bezpe čnostních zna ček a  zavedení signál ů, ve zn ění  
    na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
14) Na řízení  vlády č.  178/2001 Sb.,  kterým se  stanoví podmínky  
    ochrany zdraví zam ěstnanc ů p ři  práci, ve zn ění na řízení vlády  
    č. 523/2002 Sb. a na řízení vlády č. 441/2004 Sb. 

  


