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ÚVOD

Tento vnitřní předpis byl zpracován za účelem informování zaměstnavatelů, jejichž
zaměstnanci se vyskytují na pracovištích společně se zaměstnanci společnosti M&M
Development company s.r.o., sídlem Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 535/15.
Informace o rizicích jsou vyhotoveny s ohledem na skutečnost, že zaměstnanci jiných
zaměstnavatelů, kteří pracují současně na stejném pracovišti s pracovníky společnosti
M&M Development company s.r.o., musí být svým zaměstnavatelem v potřebném rozsahu
seznámeni s předpisy vztahujícími se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární
ochraně.
Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení pracovníků jiného zaměstnavatele
z následujících předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:








nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí,
nařízení vlády č 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci,
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích,
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky (platí pro řidiče a závozníky).
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ZÁKLADNÍ POKYNY



Při provádění jakýchkoliv společných prací se pracovníci musí přesně řídit pokyny
vedoucího práce.
Z vlastní vůle nesmějí pracovníci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke
vzájemnému ohrožení pracovníků v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla
schválena vedoucím práce, mimo případy odvracení nebezpečí.
Respektovat zákazové bezpečnostní značky a symboly umístěné na pracovních
místech
Používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy
Dodržovat zásady bezpečného chování na pracovištích
Nezasahovat do elektrických zařízení
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ZAKÁZANÉ ČINNOSTI



Použití jakýchkoliv mechanismů, nářadí a prostředků ve vlastnictví společnosti M&M
Development company s.r.o. bez přímého souhlasu vedoucího práce a předložení
dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití zařízení.
Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna činnost pracovníky společnosti
M&M Development company s.r.o. bez přímého souhlasu a koordinace prací
vedoucím práce nebo jím pověřeným pracovníkem.
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PŘEHLED RIZIK NA PRACOVIŠTI

Rizika, která mohou ohrozit zaměstnance jiného zaměstnavatele na pracovišti společnosti
M&M Development company s.r.o., jsou obsahem přílohy k tomuto dokumentu.
PŘÍLOHA Č. 1: Registr rizik pro spolupracující zaměstnavatele
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SEZNÁMENÍ S RIZIKY

Zástupce externí organizace, jejíž pracovníci provádějí práce současně s pracovníky
společnosti M&M Development company s.r.o. byl informován o povinnostech při
zabezpečování BOZP a PO a rizicích prostřednictvím tohoto dokumentu, včetně jeho
přílohy, a zavazuje se před zahájením prací se s ním a své zaměstnance prokazatelně
seznámit a zabezpečit jeho plnění.
S dokumentem
„INFORMOVÁNÍ
O
RIZICÍCH
PRO
ZAMĚSTNAVATELE“ byli seznámeni níže uvedení zástupci.
SPOLEČNOST

ENERGOM Projekty, a. s.
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