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NÁJEMNÍ SMLOUVA č. 2637934421
0'

o nájmu pozemků
Smluvní strany:
Obchodní firma:
zapsaná ve Veřejném - obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 8039
sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

zastupuje ve věcech ředitel Regionální správy majetku Brno
smluvních: na základě plné moci č. 8101 ze dne 6.1.2022
správce nemovité věci, České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

adresa pro doručování: (dále jen RSM Brno)
kontaktní osoba ve
věcech smluvních:
kontaktní osoba ve
věcech technických:
IČO: 709 94 226
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
variabilní symbol:
ID datové schránky:

(dále jen pronajímatel)

České dráhy, a.s.

CZ70994226

e52cdsf

a

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy MMB

sídlo:
zastupuje:
k podpisu Radou města
Brna pověřen:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen nájemce)

449 92 785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
111211222/0800
a7kbrrn

(společně uváděnyjako smluvní strany)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu o nájmu
pozemků (dále jen „smlouva")

I.
Předmět smlouvy a Předmět nájmu

1. Předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele předat předmět nájmu do dočasného
užívání nájemci a současně závazek nájemce tento předmět nájmu převzít a platit za jeho užívání
nájemné ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou. Předmětem nájmu jsou tyto pozemky:

-část pozemku parcelní číslo 1808/1, číslo pozemku dle SAP: 1000-11-584, IC5000316791,
- část pozemku parcelní číslo 1808/53, číslo pozemku dle SAP: 1000-11-3288, IC6100611917,
- část pozemku parcelní číslo 1897/1, číslo pozemku dle SAP: 1000-11 -587, IC5000315591,
vše v katastrálním území Maloměřice (ČSÚ 612499), v obci Brno, zapsané na listu vlastnictví
č. 2498, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno -
město, (dále jen „předmět nájmu" nebo „pozemky"). Vedle nájemce mohou předmět nájmu užívat
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dále pouze jiné osoby, které pro nájemce budou zabezpečovat práce na realizaci stavby dle čl. II. 
odst. 1 této smlouvy, tedy zejména zhotovitelé stavby, jejich dodavatelé, stavební dozor investora 

2. Pronajímatel touto smlouvou dává a nájemce přebírá do nájmu části pozemků:

dočasný zábor, 
dočasný zábor, 
dočasný zábor,

#-

část pozemku p.č. 1808/1 
část pozemku p.č. 1808/53 
část pozemku p.č. 1897/1 
vše v katastrálním území Maloměřice

o výměře 569,00 m2 
o výměře 80,00 m2 
o výměře 33,00 m2

celkem pronajato:
3. Předmět nájmu je blíže specifikovaný v situačním plánku, který je nedílnou přílohou č. 2 této 

smlouvy.
4. Nájemce prohlašuje, že je seznámen se stavem předmětu nájmu a s tímto stavem souhlasí. 

Stav pronajatých částí pozemků je uveden v předávacím protokolu, pořízeném při předání a 
převzetí částí pozemků do nájmu, který je součástí spisu této nájemní smlouvy.

5. Správcem předmětu nájmu jsou ke dni podpisu této smlouvy České dráhy, a.s., Regionální správa 
majetku Brno (dále jen RSM Brno).

6. Smluvní strany shledaly předmět nájmu bez ekologického znečištění.
7. Pozemky v obvodu dráhy ve vlastnictví pronajímatele jsou určeny pro veřejnou dopravu.
8. Nájemce nejpozději 5 dní před zahájením užívání pozemků dle čl. II. odst. 1 této smlouvy požádá 

kontaktní osobu ve věcech technických o předání majetku (předmětu nájmu). Stav předmětu nájmu 
bude uveden v zápise pořízeném při předání a převzetí předmětu nájmu. Zápis bude pořízen ve 
dvou vyhotoveních a obdrží jej nájemce a pronajímatel.

9. Nájemce nejpozději 5 dní před ukončením užívání pozemků dle čl. II. odst. 1 této smlouvy požádá 
kontaktní osobu ve věcech technických o předání majetku (předmětu nájmu) zpět pronajímateli. 
Stav předmětu nájmu bude uveden v zápise pořízeném při předání a převzetí předmětu nájmu. 
Zápis bude pořízen ve dvou vyhotoveních a obdrží jej nájemce a pronajímatel.

682,00 m2

II.
Účel nájmu

1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu: dočasný zábor l . _ 
potřeby realizace stavby „Oprava nástupní rampy lávkv ev.č. BM-620 přes nádraží Maloměřice". a
to způsobem neohrožujícím životní prostředí a bezpečnost provozu železniční dopravy.

oro

III.
Výše nájemného

1. Nájemce zaplatí pronajímateli za předmět nájmu nájemné bez DPH dle Výměru Ministerstva 
financí č. 01/2022 ze dne 3.12.2021, části I., oddílu A, položky č. 1.1. ve výši:
za 1 m2 91,00 Kč/rok, tj. za 682,00 m2 62.062,00 Kč/rok 
celkem: 62.062,00 Kč/rok
Výše nájemného za období nejvýše tří měsíců činí částku ve výši max. 15.515,50 Kč, slovy: 
patnáct tisíc pět set patnáct korun českých (3/12 z částky 62.062,00 Kč). Toto nájemné je 
splatné v pravidelných měsíčních splátkách na bankovní účet pronajímatele (dle variabilního 
symbolu), specifikovaný v záhlaví této smlouvy, a to vždy do 5. dne příslušného měsíce dle 
splátkového kalendáře, který bude nájemci zaslán po protokolárním předání předmětu nájmu a 
bude tvořit přílohu č. 1 této smlouvy.
První případná neperiodická platba nájemného bude splatná do jednoho kalendářního měsíce po 
dni podpisu předávacího protokolu (dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy) oběma smluvními stranami.

2. Pro splnění závazku na placení nájemného platí doručovací princip, t.j. že splátka je splněna 
připsáním placené částky na účet pronajímatele u jeho banky.

3. Předmět nájmu blíže specifikovaný v článku I. je dle ustanovení § 56a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,ZDPH“) osvobozen od DPH.

4. V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného dle čl. III. této smlouvy je nájemce povinen 
zaplatit pronajímateli úroky z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. Zaplacením úroků 
z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody.

5. Pronajímatel má právo v průběhu trvání nájmu dle této smlouvy upravit výši nájemného, pokud 
dojde ke změně cenových předpisů upravujících nájemné. Úprava výše nájemného bude nájemci 
oznámena doporučeným dopisem.

6. Pronajímatel je oprávněn za výše uvedených podmínek vyúčtovat upravené nájemné a nájemce 
je povinen upravené nájemné platit podle termínů dohodnutých ve splátkovém kalendáři.
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Smluvní strany dohodly výše uvedenou úpravu nájemného jako závazný způsob určení ceny 
nájemného pro další období v souladu s § 2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších právních předpisů. ,
Úhrada služeb a spotřeb spojených s užíváním předmětu nájmu není součásti nájemného. 
Nájemce od pronajímatele žádné služby a spotřeby spojené s užíváním předmětu nájmu

neodebírá. ,
Smluvní strany se dohodly, že nájemcem vynaložené náklady na pronajimatelem pisemne 
povolené stavební úpravy, opravy nad rámec běžné údržby, se po dokončení stávají součástí 
majetku pronajímatele, tzn., že při ukončení nájemního vztahu se nájemce vzdává práva na úhradu 
nákladů (dle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), 
které vynaložil na úpravy předmětu nájmu během (před započetím) nájemního vztahu, a to ani 
takových k jejichž vynaložení mu pronajímatel udělil souhlas, pokud se smluvní strany 
nedohodnou dodatkem k této smlouvě jinak. Povolení stavebních úprav včetně výše ceny a 
zúčtování je povinen nájemce před realizací písemně projednat s pronajímatelem a neprodleně po 
dokončení protokolárně předat RSM Brno.
Nájemce nemá nárok na slevu nájemného z důvodů negativních vlivů běžného provozu železnice.

7.

8.

9.

IV.
Povinnosti smluvních stran

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu ke sjednanému účelu, kjeho změně může dojít pouze 
na základě písemné dohody obou smluvních stran. _ . , ,

2. Nájemce nesmí (vyjma osob uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy) bez předchozího písemného 
souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu do podnájmu či jiného užívání třetí osobě.

3. Nájemce je povinen hradit nájemné a další platby vyplývající z této smlouvy ve výši a způsobem 
stanoveným v článku III. této smlouvy.

4 Nájemce je povinen umožnit bezplatný vstup, popř. vjezd na předmět nájmu zaměstnancům 
pronajímatele nebo jeho dodavatelům prací, služeb, zboží, provádějícím práce a úkony za účelem 
oprav a údržby tratí, drážních staveb, zařízení a vedení, jakož odstraňujícím následky železničních 
nehod a živelných událostí. Nájemce je dále povinen strpět na dobu nezbytně nutnou z těchto 
důvodů i možnost omezení užívání předmětu nájmu. V takovém případě se smluvní strany
dohodnou na podmínkách omezení. „

5 Veškeré další stavební a zemní práce (vyjma stavby dle čl. II. odst. 1 této smlouvy) na predmetu 
nájmu může nájemce provádět pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele * 
základě rozhodnutí, popř. souhlasu s provedením ohlášené stavby příslušného stavebního úřadu 
podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění, popř. dalších obecně závazných předpisů. Případně povolená stavba bude vždy jen 
dočasného charakteru. Po uplynutí doby, popř. dříve, pokud dojde k zániku smluvního vztahu 
k pozemkům, bude stavba odstraněna prostředky a nákladem nájemce, nedohodne-li se písemně 
nájemce s pronajímatelem jinak. V případě, že nájemce stavbu neodstraní, je tak oprávněn učinit 
pronajímatel na náklady nájemce. Nájemci v takovém případě nenáleží náhrada za odstraněnou 
stavbu. Rozhodnutí o povolení k zahájení provozu, popř. kolaudační souhlas dočasné stavby 
nezakládá právo nájemci na zápis stavby a záznam vlastnického práva k dočasné stavbě 

do katastru nemovitostí.
6. Pronajímatel neodpovídá za škody na majetku umístěném na předmětu nájmu.
7. Nájemce se zavazuje zajišťovat na předmětu nájmu běžnou údržbu a zdržovat se jakékoliv činnosti 

omezující či ohrožující bezpečnost železničního provozu a osob. Je povinen z najatých provozních 
a komunikačních ploch pro pěší i dopravní prostředky odstraňovat nečistoty, sníh, 
led a zabezpečovat schůdnost a sjízdnost obvyklým způsobem, pokud se s pronajímatelem

písemně nedohodne jinak. ..... , ..
Na předmětu nájmu může nájemce provozovat jen činnost, která neohrožuje životni prostředí, 
tj. zejména povrchové a podzemní vody, ovzduší, prašnost, hlučnost atd., a je v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti životního prostředí, odpadů, bezpečnosti, požární ochrany, 
hygienických předpisů atd. Nájemce se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu přebírá na 
předmětu nájmu a v jeho okolí odpovědnost za porušení výše uvedených obecně platných 
předpisů a že uhradí sankce uložené z důvodu porušení uvedených norem (v souvislosti s realizaci 
stavby dle čl. II. odst. 1 této smlouvy) a odstraní na vlastní náklady veškeré úniky, havárie látek 
ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod a jiné vzniklé 
škody. Nájemce se zavazuje, že na pozemcích nebudou ukládány odpady určené dle katalogu 

odpadů jako nebezpečné.

1.

a na

8.
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9. Nájemce nesmí na předmětu nájmu provádět údržbu vozidel, jejich mytí, výměnu olejů, autobaterií, 
doplňování chladicích, ostřikovacích, brzdových a jiných provozních kapalin, regeneraci 
náhradních dílů, parkování nepojízdných vozidel. V případě úniku ropných derivátů do podloží 
provede nájemce na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.

10. Nájemce se zavazuje, že bude na vlastní náklady zajišťovat a plnit úkoly požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy o požární ochraně. V případě vyvíjení činnosti se zvýšeným nebo 
vysokým požárním nebezpečím nájemce na své náklady nechá vypracovat osobou oprávněnou 
předepsanou dokumentaci požární ochrany, bude plnit podmínky požární bezpečnosti v ní 
stanovené a dokumentaci udržovat v souladu se skutečným stavem.

11. Nájemce je povinen zajistit na svůj náklad na předmětu nájmu a v bezprostředním okolí pořádek 
a čistotu a udržovat je v takovém stavu, aby nezadával příčinu k zakládání nepovolených skládek. 
V případě zjištění uložení odpadů na předmětu nájmu nebo v jeho bezprostředním okolí, 
bude nekompromisně požadováno jejich odstranění nájemcem na jeho náklady. Nájemce se 
zavazuje na svoje náklady třídit, skladovat a zneškodňovat odpady v souladu s platným zákonem 
o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Na pozemcích ve vlastnictví pronajímatele nebudou 
spalovány žádné odpady.

12. Nájemce je povinen umožnit vstup oprávněným pracovníkům pronajímatele za účelem kontrol 
stavu předmětu nájmu, zařízení, které je součástí předmětu nájmu, plnění výše uvedených 
povinností a dbát jejich pokynů. Oprávněný pracovník je povinen se prokázat služebním průkazem.

13. Nájemce je povinen předmět nájmu označit čitelně a viditelně názvem a činností nájemce.
14. Nájemce je povinen provozovat svoji činnost a užívat předmět nájmu způsobem neohrožujícím 

bezpečnost provozu železniční dopravy; svou činností neomezovat a neohrožovat bezpečnost 
pronajímatele ani jiných osob.

15. V případě poškození pronajatých ploch či příjezdových cest mechanizací či automobily nájemce 
nebo zhotovitele stavby, se nájemce zavazuje uvést pozemky na vlastní náklady do původního 
stavu.

*■

16. V případě změny podstatných skutečností u obou smluvních stran, které mají význam nejen 
z hlediska trvání nájemního vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností 
z této smlouvy, jsou obě smluvní strany povinny písemně oznámit takovouto změnu druhé smluvní 
straně, a to prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu. Za takovouto změnu se považuje 
např. změna obchodní firmy či jména, změna sídla či místa podnikání, změna adresy pro 
doručování písemností, změna bankovního spojení aj.

17. Nájemce je povinen zajistit prokazatelné proškolení zhotovitele stavby, jeho zaměstnanců, 
dodavatelů a dalších osob, kteří se budou podílet na činnosti spojené se stavbou na předmětné 
ploše tak, aby technika a uložený materiál nezasahoval do průjezdného profilu přilehlé koleje, tzv. 
volného schůdného prostoru u koleje stanoveného pro bezpečný pohyb pracovníků při provozu. 
Nejmenší šířka volného schůdného prostoru je 3,0 m od osy koleje. Kraj zpevněné plochy je od osy 
krajní koleje vzdálen 1,70 m, tzn. že vozidla se mohou pohybovat maximálně do vzdálenosti 1,30 
m od okraje zpevněné plochy.

18. Nájemce se zavazuje dodržet ustanovení uvedená ve Stanovisku Českých drah, a.s. k projektu pro 
vydání společného povolení č.j. 4069/20-RSMBRNO ze dne 26.11.2020.

19. Oblast BOZP koordinuje pronajímatel. Součástí nájemní smlouvy jsou rizika BOZP ČD, a.s., 
která jsou přílohou č. 3 nájemní smlouvy. V případě naplnění ustanovení § 102 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce v platném znění si předají smluvní strany rizika BOZP vzájemně.

V.
Smluvní pokuta

1. V případě porušení jakékoli z povinností stanovených v článku III. a článku IV. této smlouvy je 
pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč za jednotlivý případ, 
pokud po předchozím písemném upozornění neodstraní nájemce závadný stav v termínu, který 
určil pronajímatel s přihlédnutím k obvyklé době potřebné ke zjednání nápravy.

2. V případě porušení zákazu stanoveného v článku IV. odst. 2) a v článku IV. odst. 5) této smlouvy je 
pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednaného 
tříměsíčního nájmu dle článku III., odst.1 této smlouvy.

3. V případě, že nájemce užívá více než činí předmět nájmu popsaný v článku I. této smlouvy, je 
pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.

4. Smluvní pokuta za nevyklizení a řádné nepředání předmětu nájmu je upravena v článku VI. odst.5) 
této smlouvy.

5. Nárok pronajímatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen. Smluvní pokutu 
lze uložit i opakovaně, pokud druhá smluvní strana po písemném upozornění neodstraní závadný
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stav v určeném termínu.
r 6. V případě, že pronajímateli budou uloženy sankce a pokuty za jednání nájemce a osob 

nacházejících se s jeho vědomím v předmětu nájmu, je nájemce povinen tyto sankce a pokuty 
pronajímateli na písemnou výzvu zaplatit.

VI.
Doba nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností ode dne protokolárního 
předání předmětu nájmu nájemci do užívání a skončí dnem protokolárního předání 
předmětu nájmu (bez vad) zpět pronajímateli, maximálně však do tří měsíců ode dne 
protokolárního předání předmětu nájmu nájemci.
Předpokládaný termín zahájení užívání pozemků: 6/2022.
V případě, že nedojde k předání předmětu nájmu nájemci do dne 30.9.2022, stává se tato 
smlouva automaticky neplatnou od počátku.
Nájemce se zavazuje, že nejpozději 5 dní před zahájením užívání dotčených pozemků 
požádá pronajímatele o předání předmětu nájmu.

2. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět v případě prodlení s placením nájemného o více než 
jeden měsíc, v případě, kdy je předmět nájmu užíván v rozporu s účelem nájmu dle článku II. této 
smlouvy, kdy nájemce provádí jakékoliv stavební úpravy či opravy předmětu nájmu bez písemného 
souhlasu pronajímatele nebo přenechá předmět nájmu nebo jeho část do užívání třetí osobě bez 
písemného souhlasu pronajímatele. Výpovědní doba v tomto případě činí čtrnáct dní a začíná 
plynout následujícím dnem po dni doručení výpovědi.

3. Pronajímatel může vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby při vzniku škody, hrozby vzniku 
značné škody, pokud nájemce neplní řádně a včas jakékoli své povinnosti stanovené v článku III., 
odst.1 a v článku IV. a pokud nedojde k dohodě s nájemcem dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. 
Výpovědí smlouvy bez výpovědní doby je smlouva ukončena dnem doručení písemné výpovědi 

smlouvy druhé smluvní straně.
4 Nájemce je povinen nejpozději poslední den nájemního vztahu vyklizený předmět nájmu 

v původním stavu předat pronajímateli. Předání předmětu nájmu bude provedeno písemným 
protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, k čemuž se pronajímatel zavazuje poskytnout 

nájemci potřebnou součinnost.
5. Při nedodržení této doby je pronajímatel oprávněn účtovat za každý den prodlení s vyklizením a 

řádným předáním předmětu nájmu smluvní pokutu ve výši 1,5/365 platného ročního nájmu 
sjednaného dle článku III. této smlouvy.

VII.
Ostatní ujednání

1. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, 
že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Jakékoliv písemnosti předvídané v této smlouvě, musí být učiněny, není-li ve smlouvě výslovné 
stanoven opak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 
Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, řádně podepsané oprávněnými osobami. 
Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, není-li ve 
smlouvě výslovně stanoveno jinak.

3. Nájemce nemá právo na náhradu škody a pronajímatel není povinen hradit škodu vzniklou nájemci 
tím že pronajímatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce nájemce, tj. smluvní 
strany vylučují ust. § 1990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
4. Nájemce není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu 

bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele; Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo takový 
souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem 
pronajímatel udělí či nikoli, je nájemce povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty,

o které pronajímatel požádá. ... ,
5. Pronajímatel bere na vědomí, že na Statutární město Brno jako územní samosprávní čejek se 

vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a přestože se jedná o smlouvu, kdy 
výše hodnoty jejího předmětu je 50 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší, uveřejni 
statutární město Brno smlouvu v registru smluv zákonným způsobem.

6. Smluvní strany zároveň prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství.
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Vlil.
Závěrečná ustanovení

Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny jednáním. V případě jakéhokoli sporu z této smlouvy
nebo v její souvislosti s ní, kdy se smluvní strany nebudou moci dohodnout na změně, doplnění či
zrušení této smlouvy, rozhodne příslušný soud.
Smluvní strany se dohodly, že veškerá jednání a veškeré písemnosti budou vedeny v jazyce
českém a veškeré případné spory se budou řešit podle českého právního řádu v jazyce českém u
místně příslušného soudu.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že byla uzavřena
na základě vzájemné svobodné vůle obou smluvních stran.
Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy musí být učiněno formou písemného dodatku
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění
smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma
není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve
smyslu ust. § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za
písemnou formu se považuje pouze forma listinná. Podepsané přílohy a dodatky, vzestupně
číslované, se dnem jejich uzavření stávají součástí této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. výpověď,
apod.) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem, a to na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na písemně oznámenou případnou změnu adresy,
doručenou druhé straně. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata
oprávněnou osobou smluvní strany, nebude-li tato zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence
doporučenou zásilku vrátí zpět, za úspěšné doručení se všemi právními následky bude považován
třetí den od prokazatelného odeslání zásilky druhou stranou.
Tato smlouva obsahuje bez příloh šest stran textu a je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž
nájemce obdrží 2 a pronajímatel také 2 vyhotovení. Vyhotovení mají platnost originálu.
Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této smlouvy či jejího dodatku v jakémkoli ohledu
nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, podle kterého může
být jeho zákonnost, platnost či vynutitelnost posuzována, zákonnost, platnost a vynutitelnost
ostatních ustanovení, stejně jako zákonnost, platnost a vynutitelnost tohoto ustanovení podle
jiného právního řádu nebude jakkoli dotčena či omezena.
Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).
Přílohy a současně nedílné součásti smlouvy jsou:
Příloha č. 1 splátkový kalendář - neobsazeno - bude zaslán nájemci od účinnosti nájemní smlouvy
Příloha č. 2 situační plánek
Příloha č. 3 rizika BOZP ČD

4'
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/211 dne 30. března 2022.

V Brně dne

Za pronajímatele:

0 2. 05. 2022V Brně dne

Za nájemce:
Statut

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí Odboru dopravy MMB ředitel Regionální správy majetku Brno
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Příloha č. 3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost nzika
Kód A B C

rizika Zdroj rizika Popi* a cfiaraktBd*tika nebezpečí Bezpečnostní opatřenipravděpo
dobnost
onroienf

možné
následky
ohroienl

přijatelnost
ČO rizika

1 administrativní
práce, práce v
kanceláři
apod.

naraženi o hrany a rohy nábytku, stolů, skříní,
zásuvek a zařízeni, v kancelářských a skladovacích 
místnostech, pád osob ze židli, nebo nábytku, 
zranánl ruky. prstů, oka, hlavy, propíchnuti, pořezáni 
při práci a kancelářskými pomůckami a materiálem, 
poruchy nábytku, zakopnuti o nábytek, koberce.
Ilno. kabely, smeknuti, pád, popálení, působeni 
hluku ČI Jiných škodívin z okolí, ozůn, požár, úraz 
el. proudem, stres, vyplavení místnosti vodou, únik 
média z topného systému, plynu, apod.

2 2 4 Dodržovat NV 361/2007 Sb., dbát na správná rozmístěni kancelářského nábytku a zařízeni (minimální průchody
550-800 mm), udržovat pořádek na pracovišti, důsledné zavírat součásti kancelářského nábytku a pracovních stolů 
nebo skříněk, zákaz sedáni na stoly a vystupovat na židle (zejména na pojízdné). Bfoly apod.. zákaz houpáni na židli 
nebo nábytku, dodržování zásad pro správné zacházeni s kancelářskými pomůckami, rovnoměrné ukládání 
předmětů do skříni a regálů. Zákaz přetěžováni pofic, regálů a nábytku. Vhodné umístěni kancelářských zařízeni 
včetně správného vedení kabelů, úklid, pořádek, odděleni od provozu vhodným způsobem (např. dveřmi, stěnou, 
apod.).

budovy,
schodiště,
ostatní
objekty.
výtahy, plochy,
podzemní a
ostatní
prostoty:
vytápěcí
zařízen!,
výměníky,
kotelny,
rozvody, Inž.

2 uklouznuti, špatné našlápnuti, došlápnutl.
propíchnuti obuvi, zvrtnuti nohy, pád, pád z výšky, 
do hloubky, pád kabiny výtahu, podvrtnutt, 
zakopnuti, naraženi o překážku, zachyceni, vlaženi, 
skřípnuti části těla, poruchy, nepfgatelné psychické 
stavy, požár, popálení; propadnuti konstrukci, 
podlahou apod.; nekontrolovatelný pohyb a stav; 
zřfcenl budovy, objektu nebo části, propadnuti 
záklopem, chybějte! záklop čí zábradlí, vypadnuti ze 
stavebního otvoru (např. okno, dveře, větrací 
průduch, atd.), sesunuti sněhu, pád střechýlu. 
Nežádoucí stavy kotelny a pod, zařízení, výbuch, 
požár, opařeni, udušeni, poraněni těla. oči. poruchy, 
havárie, únik plynu, výbuch, únik topného média, 
vody, splašků. Chybný stavtopldla. nesprávná 
obsluha topldla. odkládáni nežádoucích věci na 
topldla.

2 4 8 Zdravotní způsobilost (dle ZP) a vyhl. 101/1985 Sb. pro UTZ, ohlašováni závad nadřízenému zaměstnanci, údržba
podlahových krytin, komunfcací a pracovních prostor v bezzávadném stavu, čištění pochůzných ploch a rohoži, 
osvětleni a označeni schodíšf, řádné upevněni madel u schodišť, přidržováni se madel při výstupu a sestupu, 
správné našlapováni, dodržoval minimální předepsanou šířku komunikaci, zajistit, aby zařízeni a vnitřní vybaveni 
budovy, včetně výtahů, neomezovalo zaměstnanoe v běžném pohybu, zajistit volné okraje zvýšených pracovišť 
zábradlím a pod. zajištěni otvorů, šachet a prohlubni, zvýšena opatrnost při adhezních podmínkách za mokra a 
námrazy, používáni vhodné obuvi (mimo pantofli), základní školeni BOZP. zajištění materiálu a předmětů proti 
pádu. osvětleni dle NV 381/2007 Sb. a ČSN. Řádný technický slav budov, objektů, výtahů a zařízeni. Dodržováni 
návodů k obsluze a údržbě; prováděni prohlídek, revizi a zkoušek, odstraňováni závad. Přesvědčit se před vstupem 
do výtahu, zda je skutečně kabina ve stanici. Zákaz vyřazováni bezpečnostních prvků. Zákaz přetěžováni výtahů. V 
pater-nosteru zákaz obuvi pevně nespojené s nohou (např. pantofle). Znalost dostatečné únosnosti konstrukci a 
ploch před vstupem na ně (popř. uložením věci), v případě neznalosti-zákaz. Řádný stav kotelny (výměníku apod. 
zařízeni), prohlídky, revize, obsluha dle návodu popř. provozního řádu, odvětráni, odborně a zdravotně způsobilá 
obsluha. Znalost místních podmínek.sítě

komunikace. chůze, chůze praš komunikaci, sraženi a zachyceni
silničním vozidlem, uklouznuti, špatné našlápnuti, 
došlápnutl. propíchnuti obuvi, zvrtnutí nohy, pád 
apod.. zachyceni vozidly, manipulačními nebo 
motorovými vozíky, mobilní plošinou, nebo jiným 
zařízením: propadnuti, skryté otvory, vyčnívajíc! 
předměty, propadnuti, pád do htoubky. vadné 
schodiště, kluzké plochy, nepatřičně předměty, 
V8drté stavy v komunikaci, či ploše

Z 3 6 Zdravotní způsobilost, ohlašováni závad bezprostředně nadřízenému zaměstnanci, údržba komunikaci a
pracovních prostor v bezzávadném stavu. ČiStěnl pochůzných ploch a rohoži (bláto, snth, zmrazky apod.. musí být 
pravidelně odstraňovány), bezpečnostní označeni schodišť dle NV 375/2017Sb.. používáni vhodné obuvi, 
seznámeni s místními podmínkami, zajištěni materiálu a předmětů proti pádu. osvětleni dle platných předpisů, 
sledovat pohyb vozidel a Jiné techniky popř. I osob. dodržovat pravidla silničního provozu, respektovat dopravní 
značeni a sledovat provoz na komunikaci, přecházet po vyznačených přechodech, neni-ll přechod pro chodce, 
přecházet kolmo k vozovce, před vslupem na nástupiště se řádně rozhlédnout, zvýšená pozornost pR vstupu na 
bezpečnostní pás r>a nástupišti (déšť námraza), používat přístupové cesty a neodstranltelné přBkážky označit podle 
ČSN. Dodržovat pokyny VJ.

3
přístupové
cesty,
nástupiště, 
rampy, plochy

dveře. okna.
vrata, okenice, 
apod.

samovolné zavřeni oken, křidel dveří (např. průvan),
přiraženi, naraženi, vypadnuti, pořezáni o sklo. plast 
nebo kov. skřípnuti, shozeni, pád spouštěcích nebo 
rolovacích dveří či vrat. nedostatečné otevřeni nebo 
zajištěni, pády zařízeni, zaseknut!, kynetická 
energie

2 2 4 Dodržovat NV 101/2005 Sb., provádět zajištěni křidel dveřť nebo oken proti samovolnému zavřeni (háčky, táhla,
zástrčky apod.. důsledně odstraňovat prasklé nebo rozbité skleněné výplně, snadná ovladatelnost okna. světlíku, 
větracího otvoru z bezpečného místa, náhrada, oprava nevyhovujících nebo poškozených části, popř, celků. Řádný 
technický stav, prohlídky, revize. Zajišťováni vrat v koncové poloze, opatřeni proti náporu větru. Označeni vrat pro 
kolejová vozidla bezp. nátěry; návěstmi ze strany kolejového napojeni.

4
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Příloha č. 3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost .

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A a C

Popis a otiaratóartsBka nebezpečí Bezpečnostní opatřenfZdroj rizikarizika přijatelnostpravdč po
dobnost 
ohroženi

možné
následky
ohroženi

CD rizika

zachyceni a zraněni projíždějícími drážními vozidly
včetně posunovadla. zachyceni nákladem, 
zajlšťovacíml prostřec&ty. scházení z drážního 
vozidla, sraženi a přejeti drážními vozidly, popáleni 
horkým ložiskem, úrazy při vyklánění z oken, dveří 
drážních vozidel, nedostatečný volný prostor, 
neznalost místních poměrů, působeni výfukových 
plynů, chybná obsluha, neznalost pokyrii a návodu, 
působeni JPS

3 3 0 Dodržováni předpisu S2DC Dl, ČD D2, CO Op 16, používáni výstražná vesty nebo oděvu, vhodná obuv,
bezpečnostní nátěry (provozovatel dráhy ČD). opakované Skoleni BOZP, používání stanovených přístupových cest, 
dodržování ustanoveni SŽDC ve vztahu k ČD, zaujmout takové postavení pří jízdě vozidel, které neohrozí 
bezpečnost zaměstnanců, nepřecházel koleje a to i v místech přejezdů a přechodů bez rozhlédnuti na obě strany, 
sledoval upevněni nákladů a upevňovacích prostředků, soustředěnost, zákaz používáni MP3 přehrávačů apod.. přt 
zjišfovánl stavu ložiska drážního vozidla nepřikládat přímo na něj holou ruku. znalost místních poměrů. Stanovit a 
znát technologii práce, návody a pokyny k obsluze zařízeni včetně platné způsobilosti. V případě používáni OOPP 
je nutno dbát místních pokynů k BOZP (vesty).

14 drážní vozidla,
překážky v 
blízkosti koleji, 
posunovadla

stupačky nebo 
schůdky 
drážního 
vozidla

uklouznuti, pád, zranění pň vykláněni se ze
stupačky, zraněni končetin, trupu, hlavy, zachyceni 
a zraněni z důvodu řádně neupnutého OOPP. 
sesmeknut! ruky z madla, uvolnění stupačky nebo 
madla, rozlomeni stupačky, nepřiměřené velká 
výška stupačky nad okolním terénem

3 3 9 Dodržováni předpisu provozovatele drážní dopravy, před vstupem na stupačku tuto nejprve prohlédnout, zda Je bez
závad, pň jízdě na stupačce dbát své bezpečnosti, stát pevně oběma nohama na stupačce, nent-ll to možné ]e jízda 
zakázána, pevné se držet madla, nepoužívat promaštěné rukavice. Je zakázána jízda na slupečce na straně rampy, 
je zakázáno stá! na nárazníku, šroubovce apod., je zakázáno vyvěšovat šroubovky nohou, Je zakázána jízda na 
podélntclch vozů. pň jízdě nekouřit, netelefonovat, nejíst, nepit, seskakovat a naskakovat na/z stupačky do rychlosti 
chůze, za nepříznivého počasí je naskakováni a seskakováni na/z stupačky zakázáno, prováoét zevní kontroly 
stupaček a madel před jízdou, nepodávat sl pň jízdě na stupačce zarážky nebo jiné pomůcky, průvodní listiny a 
písemné rozkazy, nejezdil na stupačce ve dvojicích, dodržovat používáni OOPP výstražná vesta nebo oděv, 
vhodná obuv a rukavice, upnutý oděv, nevyklánět se pň Jtzdó na stupačce mimo průjezdný průřez a vyhýbání se 
překážkám. Běžná výška stupačky nad zemi do 50 cm včetně. V kolejišll a pň výšce nad 50 cm jen pň možnosti 
dobrého úchopu madel. Nutno přihlédnout k osobním předpokladům pracovníka. Znalost místních poměrů.

15

drážní vozidlo,
pohyb v 
železničním 
vozidle, nástup 
/ výstup, 
obsluha 
zařfzeni uvnitř 
vozidla, 
nakládka, 
vykládka žel. 
vozů. kabina 
strojvedoucího 
, služební

pňraženl dveřmi, zranění průchozími dveřmi,
přiraženi oknem, zakopnuti o přechodové můstky, 
úraz elektrickým proudem, zraněni pň pádu z/do 
vozidla, zraněni pň nás lupu/výstupu do/z vozidla, 
zachycení pracovní pomůckou, působen! vibrací 
nebo odstředivých sB, neklidný chod vozidla, 
poruchy, nadměrné opotřebeni, neodborné 
manipulace, závady, stlačený vzduch. Jeho rozvody 
a spotřebiče, rozbiti skla a podobných hmot, ostré 
hrany, vtaženi do stroje, potřísnění ropnými 
produkty, přejeti vozidlem, popáleni, zachyceni v 
stísněném prostoro (napf. strojovna), pády, 
smeknuti, zakopnuti, zachycení Části těla, úder do 
hlavy, působení chemických látek a směsi, koroze, 
požár, výbuch, úder, zasažen! oči, působeni JPS

2 2 4 Předepsaná kvalifikace, předepsané zdravotní způsobilost a oprávněni, dodržováni ustanoveni předpisů dopravce
(D2, Op 10, V 62). používáni vhodně obuvi, rukavice, ochranný oděv vft. stejnokroje nebo akčního oděvu, v kolejišti 
navíc výstražná vesta nebo oděv, provádění opakovaných odborných i BOZP školení, zákaz jzdy v otevřených 
dveřích vozidla mimo stanovených případů, zákaz otevírat dveře dokud vlak nezastaví, zákaz otevírat a zavírat 
dveře za jízdy vlaku, zákaz naskakovat/vyskakovat z jedoucího vlaku, věnováni zvýšené opalmosti pň manipulaci 
s dveřmi a okny v os. vozech, pň chůzi po chodbičkách a pň přecházeni mezi vozy za Jízdy, zejména pň přejížděni 
přes výhybky, před přecházením mezi vozidly prováděni vizuáínf kontroly přechodových můstků a zábran proti 
pádu, v případě zjištěni závady je přecházení zakázáno, zvýšená pozornost pň manipulaci (rozhlas, odpadkový koš) 
v čelním prostoru vozu u průchozích dveří vozu. pořádek v kabině strojvedoucího nebo služebním oddílu, používat 
přidělenou obuv. dbát zvýšené osobni opatrnosti, prováděni prohlídek, kontrol a revizi, odstraňováni závad, 
realizace technických opatřeni, nevyklánět se z oken čl dveří v místech, kde hrozí nebezpečí, vybaveni prostředky 
pro přivoláni pomoc!, vybaveni lékárničkou. Nakládka a vykládka nákladních žel. vozidel - stanovení postupu, 
opatrnost používat nájezdy s dostatečnou šířkou a nosnosti. OOPP (obuv, rukavice, u snížených prostor přilba). U 
vozidel pro přepravu silničních vozidel opatřeni k zajištěni bezp. pň práci ve výšce do 5 m nad terénem, ftlzenf 
drážních vozidel - licence a osvědčeni strojvedoucího, znalost konstrukce vozidel, neopravovat zařízen! za Chodu 
nebo pod napětím.

16

oddíl
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Příloha č. 3 Výchoz! rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kčd A B C

rizika Zdroj rizika Popi* a charakteristika nebezpečí Bezpečnostní opatřenipravděpo
dobnost
omožanl

moiné
následky
ohroženi

přijata nosí 
rlzlrteČD

srážka drážních vozidel, střetnuti na přejezdu.
vykolejenl, ujeli drážního vozidla, porucha, 
neodborná obsluha, zborcení vozidla nebo jeho 
části, úrazel. proudem, pád osoby nebo předmětu, 
zavaleni, přivřeni, Jiné destrukce. Chybné zastaveni, 
náraz, chybně odhadnutá brzdná vzdálenost, 
překročeni rychlosti, nepozornost, nevhodné 
technologie jízdy, nebo bržděnf. závady na 
vozidlech, nákladu, jeho upevněni, nebo 
infrastruktuře; stres, odvedeni pozornosti, neznalost 
dokumentace vlaku nebo trati, chybné informováni, 
nedostatečný odpočinek, ztráta soustředěni, úlek. 
působeni JPS

19 mimořádná
událost v 
drážnt dopravě

1 3 3 Dodržováni předpisů provozovatele dráhy a drážnt dopravy. Skoleni zaměslnanců z poskytováni první pomoci,
vybavováni pracovišť prostředky k přivoláni lékařské pomoci a popř. zdravotnickým materiálem, správná organizace 
práce, podrobné posouzeni a vyěetřen! případu, jeho zdrojů a příčin, provedení opatřeni k zamezeni opakováni 
případu ze stejných příčin.

událost na dráze, nebo při provozováni drážní
dopravy, jejímž následkem Je smrt, újma na zdraví 
nebo jiné újma. Srážka, nebo vykolejenlm drážních 
vozidel

nehoda, vážná
nehoda (dle 
Zákona o 
dráhách)

2 5 10 Funkční systém bezpečnosti drážní dopravy dle Nařízeni ES. zákona o dráhách a prováděcích předpisů. Součinnost
s provozovatelem dráhy.

19A

trakční vedeni,
napájecí 
vedenie 
příslušenství 
včetně 
měníren a
transformoven

pohyb pod trakčním vedením, zásah el. proudem.
úraze!, proudem (vysoké napětí), přeskok, pád 
vedeni, přiblíženi se vedeni osobou nebo 
předmětem, neoprávněná manipulace, popáleni, 
zraněni cizích osob

20 1 4 4 Rádné proěkolenl - min. §3 vyN. 50/1978 Sb. s upozorněním na rizika trakčního vedeni, pro obsluhu popř, údržbu
zařízeni UTZ-E navíc Skoleni dle vyhl. 100/1995 Sb.. bezpečnostní nátěry, tabulky a zábrany, codržovánl předpisů 
provozovatele dráhy, zákaz přibližovat se k živým částem trakčního vedeni pod 1,5 m, nenosit dlouhé vodivě 
předměty vztyčené proti trakčnímu vedeni např. kovové žebříky. Nevystupoval na střechy, kapoty apod. místa pod 
troleji, zákaz neoprávněného vstupu do transformoven, měníren, strojoven, apod. Zákaz dotýkat se drátů I na zem 
spadlých vyjma oprávněných osob při zajištěni osobni bezpečnosti.

osoby, zvířata,
napadeni, 
působeni 
zevních vlivů, 
pandemle

úder do obličeje nebo trupu, zraněni končetin,
bodné nebo řezné lány, pepřový sprej apd.. 
prostředky obrany/útoku a spreje, zbiti baseballovou 
holi, klackem, tyči, pokousáni, poškrábáni, 
ohroženi, píchnuti hmyzem. uStknutl hadem.
Infekční nemoci, paraziti, nástražný výbušný systém, 
plač! trus. ohroženi nebo úraz střelnou zbrani, 
výbuch, požár, ohroženi pyrotechnikou, nebo úlek, 
exotické nemoci

223 2 4 Dbát zvýšené opatrnosti, při styku s osobami používat asertlvnlho chováni. Spolupracovat s PCR. Městskou policii a
dalšími útvary, zajišťující bezpečnost na železnici, s lékaři PLS, vyhýbat se kontaktu se zvířaty, nevstupovat do 
objektů střežených psy bez ověřeni Jejich zajištěni.. Používáni rukavic. Dbát zvýšené hygieny. Důsledné 
vykazováni bezdomovců ze všech prostor ČD a to I neužJvanýchl Zaváděni technických opatření ke sníženi zátěže 
na zaměstnance. Poskytováni repelentů v Bndemických oblastech dle opatřeni vedoucího OS a řešeni problémů ve 
spolupráci s lékaři PLS. Deratizace, dezinfekce, dezlnsekce, opatřeni proti nežádoucím živočichům, opatřeni ve 
vztahu k pandenii (OOP).
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Příloha č.j? Výchoz! rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozujíc! podnikatelskou činnost Q.

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A 8 C

Popis a charaktaristikfl nebazpeilrizika Zdroj rizika Bezpečnostní opatřenipravděpo
dobnost
onrožanl

moint
následky
ohroženi

přijatelnost
rizikaČD

nepředvfdateln
é chováni
osob, stresová
zátěž.
napadeni,
nastaveni
Systémů,
procesů

pád, přejeti, sraženi, úraz elektrickým proudem.
způsobeni nehody, napadeni Jinou osobou, 
spácháni trestného činu, nedbalost, nástražný 
výbušný systém, stres, úmyslné nedbalé jednáni, 
opomenuti, chyby v Jednáni nebo obsluze, vliv 
alkoholu nebo návýkových látek, chyby nových 
zaměstnanců, odvedeni pozornosti, působeni JPS. 
chybné manažerské rozhodnuti, nevhodná 
technologie.

3 Z 6 Zdravotní způsobilost a odborná způsobilost, psychologická vyšetřeni u vyjmenovaných profesi, dodržováni
rádného odpočinku, protlstresová opatření, kontrola výkonu služby bezprostředně nadřízeným, dechové zkoušky, 
odběry krve ke stanovení obsahu alkoholu a drog. Přehled o pohybu cizích osob v areálu zaměstnavatele. 
Spolupráce s PČR.

24

obsluha
nákladního
výtahu,
nákladního
výtahu s
přepravou
osob.
vyprošťování 
osob z výtahu, 
ostatní výtahy

zachyceni kabinou, zraněni o šachetnl stěny.
manipulace (přivoláni) bez védomi osoby v kabině, 
přiblíženi se k volné stěně, pád do šachty, 
jízda/pobyt při otevř. dveřích, vznik schodu mezi 
úrovni nástupiště a podlahou kabiny, ztíženi 
nástupu/výstupu nebo nakládky/vyklédky. přiraženi, 
sevřeni dveřmi, chybná funkce zavíránl/otevíránl 
dveří, otevření dveří bez přítomnosti kabiny, 
vsunutf/vtaženl konCetln Cl oděvu, požár, evakuace, 
propadnuti do šachty pn zastaveni kabiny v homl 
Části otevíracího pásma a otevřeni dveří, zastaveni 
kabiny mimo otev. pásmo, tma, panika, 
klaustrofobie. Cekáni na vnější pomoc. apod. Tlsnivý 
slav osob (výpadek el. proudu, zastavení výtahu), 
zneužiti ovládání, poruchové stavy, poškození 
ovládacích a bezp. prvků, havárie výtahu, poruchy 
brzd, lan, vedeni, překročen! pov. rychlosti, pád 
kabiny, pád protizávaží, přetíženi, překážky v 
šachtě, ohrožen! třetích osob. uklouznuti na podlaze 
kabiny, nebo před ni

2 3 6 Zamezeni přístupu do prostoru, v němž se pohybuje kabina, ohrazeni prostoru výtahové šachty, zabraňující
přístupu osob do nebezpečné blízkosti projíždějíc! kabiny a protizávaží, odborná způsobilost obsluhy výtahu, 
seznámeni obsluhy s návodem výtahu, přesvědčit se pohledem, zdaje kabina ve stanici před vstupem do výtahu, 
zákaz přepravy osob v nákladním výtahu, správné umístěni přepravovaného nákladu a musí být umístěn tak, aby 
obsluha výtshu mohla zaujmout bezpečné místo u panelu ovládání výtahu a měla bezpeCný přistup k ovládacímu 
mechanismu dven výtahu, správné nastaveni podlahového spínače, správná funkce všech bezpečnostních 
zařízeni dostatečné osvětleni prostorů souvieejicfch s provozem výtahu, bezpečnostní zaíštěnl dveří, bezpečnostní 
opatřeni a zařízeni vylučující možnost navození krajní havarijní situace přemostěním dveřního spínače, 
bezpečnostní zařízeni k zabráněni otevřeni dveří pokud je kabina mimo stanici, funkční zabezpečovací zařízení 
zajištující šachetnl dveře, zajištěni a seřízeni přesného zastaveni s ohledem na prodlouženi a prokluz nosných lan, 
provádění údržby, seřízeni, předepsané odborné revize, prohlídky a zkoušky, správná manipulace s výtahem, pil 
manipulaci s dveřmi stát mimo dosah manipulovaného křidla dveří, kontrola výtahu dozorcem výtahu před jeho 
používáním, vCasné oprava, mechanické, elektrické seřízeni, zajištěni odstranění závad, popř. dodržováni omezeni, 
zákaz přetěžováni, při zjištěni závady odstavit výtah mimo provoz až do jejich odstraněni, odpovídajíc! ochranná 
pranová deska, účinné dorozumíváni, pravidelná péče o řádný technické stav výtahu (dodavatelsky), kontrolní 
činnost, hlášeni poruch, přfp vyřazeni výtahu z provozu, údržby, zákaz údržby výtahu osamělou osobou, vyloučeni, 
aby osvětleni klece bylo možno vypnout i za Jízdy, funkční vyzkoušeni při revlzfch/zkouškách. nepoužívat tyčová, 
trubková ani drátová vodítka, zabezpečit vstup do strojovny výtahu (uzamCenf). vstupní dveře do strojovny výtahu 
osadit tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán", označit Jednotlivá podlaží, Záka2 neoprávněně manipulace. Řádné 
vedeni provozní dokumentace.

25

autodoprava -
provoz
silničních
vozidel

dopravní nehody, srážka vozidel (čelní, z boku.
zezadu), náraz vozidla na překážku, převráceni 
vozidla, sjeli vozidla mimo vozovku najeti, přejeti, 
zachyceni, přiraženi a sraženi osoby vozidlem 
různá zraněni, úrazy a věcné škody vznikající ns 
provozovaných vozidlech, nehody v areálu firmy; 
požár, chybné zastaveni, smyk, chybně odhadnutá 
brzdná vzdálenost, překročeni rychlosti, poroseni 
dopravních předpisů, závady silničních vozidel, 
přetíženi vozidel, odpoutáni pozornosti při řízeni

2 3 0 Dodržováni pravidel silničního provozu. Z 361/2000 Sb.. Z 262/2006 Sb„ NV 168/2002 Sb.. vypracováni a znalost
MPBP autodopravy, opakované školeni BOZP. používáni bezpečnostních pásů při řízení, zákaz používáni telefonu 
bez použiti hans-firee sady. seznámeni s návodem k používání vozidla, řádný techn. stav a údržba vozidla, pn 
opravách řádně zajistit a označit vozidlo, a používat výstražnou vestu před vstupem na pozemní komunikaci, v 
prostoro ndlča se nesmi ukládat předměty, která by mohly ohrozil řidiče nebo omezit ovladatelnost vozidla, dbát 
zvýšené pozornosti při couváni, přívěsná vozidla připojovat dle návodu k obsluze.

26
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Příloha t.3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A 8 C

rizika Zdroj rizika Popla a charakteristika nebezpečí Bezpečnostní opatřenipravdípo-
dohncst
ohroženi

možné
následky
ohroženi

přijatelnost
rizikaČD

drážní vozidla
motorová, 
elektrická, 
paml; tažená 
vozidla, ridlol 
vozy-opravy 
a údržba

poraněni nohou při sestupován' nobo manipulacích,
pád, poraněni horních končetin, hlavy, trupu, pád 
pracovníka z vozidla, ve vozidle; přiraženi ruky 
dveřmi, pultem, součástmi, nářadím, přiraženi prstu 
oknem, pád/rozbltl okna, skřípnuti prslů, zachyceni 
vlasů, oděvu. končetin; opařeni párou, chladicím 
médiem, vodou, olejem, spaliny, horkými povrchy, 
spáleniny o horké výfuky, pouzdra ložisek, 
komutátory; skrytá vada materiálu, poraněni hlavy 
při kontrole i práci; zvýšený hluk; přiraženi, naraženi, 
odlétnuti dílu při montážích a demontážích, 
opravách, popáleni, vyatřiknutl maziva při nahříváni, 
píchnuti, odřeni, zhmoždénf, špatné osvětleni, 
chybné Jednáni člověka, poruchy, skryté vady, 
propadnuti, krádeže: zavalení při opravách, 
zasaženi očí. Tržné rány. ostré hrany, smeknuti, 
vyklouznuti předmětů, působeni CHLaS, úraz el. 
proudem, působeni JPS

3 1235 4 Pro výstup a sestup do kabiny používat stanoveného postupu, přidržovat se madel oběma rukama a sledovat místo
došlapu, neupevňovat na stupadla žádné předměly. v zimě stupadla očišťovat od ledu, používat OOPP (zejména 
pro řízeni vozidel akční obuv, pro údržbu a opravy pracovní obuv), před sestupováním sí prutoví nohy procvičením. 
Přidržovat se pouze madel, dveře zavírat klikou. Opatrnost při práci. Zvýšená pozornost, nezkoušet teplotu holou 
rukou, používat OOPP - ochrana očí. sluchu, hlavy, pracovní oděv; vhodný účes. zakryti vlasů, zákaz volných konců 
oděvu, nepoužívat řetízky. Řádné upevnění unašečú maticemi se zajištěním (napf. pryžovou podložkou), nestát 
proti stahovaným dílům, dostatečně volný pracovní prostor. Vyloučeni Jiných a nepovolaných osob. Na povolováni 
šroubů používat vhodné nářadí (přednostně 'gola' sadu), možno použit pneumatický, elektrický utahovák. Stanovit 
a dodržovat technologické a pracovní postupy. Vycházet vždy z návodů a pokynů výrobců jednotlivých vozidel nebo 
jejich částí. Pro opravy a údržbu používat vhodné rukavice, kolekt. zajištěni proti pádu. proškoleni. Vhodná a 
bezpečné organizace práce na vozidle a v pracovní jámě. Prevence pádů. školeni zaměstnanců, zacvičeni. 
Udržováni zařízeni v řádném stavu, pravidelné čištěni, vymýváni, úklid, nestát proti stahovaným dílům, dostatečný 
pracovní prostor. Vyloučeni nepovolaných osob. Znalost místních poměrů. Kontrola beznapěťového stavu před 
začátkem práce a používáni štítků "Nezaplnat na zařízeni se pracuje”.

stlačený nebo
zkapalněný 
plyn, lahve 
(např. C02, 
N02. atd.). 
tlakový 
vzduch. 
Hydraulická a 
parní zařízeni, 
rozvody, 
spotřebiče, 
stroje

přimáčknuti, rozdrceni, přiraženi, naraženi,
namoženi; nesprávná manipulace, pád, převráceni, 
náraz, kolize, netěsnost, nečistoty, přiraženi, 
přimáčknuti, zavaleni, švihnutí natlakovanou hadici, 
nadýcháni, udušeni, popáleni, opařeni, potřísněni, 
nekontrolované úniky (včetně úniku chladicího 
média klimatizace), neviditelné úniky, roztrženi kotle, 
či jiného zařízeni, nebo rozvodu, nadměrný hluk. 
roztrženi potrubí, hadice nebo nádoby, defekty, 
havárie, nezaúčinkovánf pojistného zařízeni, chybně 
ukazujíc! manometr, zamrznuti, působeni 
kondenzátu, výbuch, skryté vady, nevhodné 
technologie, neznalost zařízeni

236 A 8 Zákaz oprav pneumatických, hydraulických a parních zařízení nebo brzdového zařízeni bez vypuštěni tlaku.
dodrženi organizačních a technologických postupů. Nutně kontroly jistících prvků. Odkalování kondenzátů, 
odvzdušnénl hydraulických systémů. Odkalování parních kotlů. Zatuhlé kohouty nebo spojky povolovat opatrně 
oběma rukama, nikoliv trhem; Dodržováni návodů k obsluze, stanovených postupů, bezpečnostních listů, kontrola 
těsnosti, udržováni čistoty, při práci na zařízení pracovat bez tlaku. Proškoleni zaměstnanců. Odstavit zařízeni 
vykazující poruchový stav; nepoužívat poškozená zařízeni* správná montáž ve smyslu proudění plynu. Odkalovat 
nebo odvzdušňovat bezpečným způsobem, odstraňovat netěsnosti, používat OOPP (zejm. unikající tlakový vzduch, 
pára nemusí být vidilelné pouhým okem), odstraňovat úkapy. nečistoty a mastnotu. Nepoužívat kompresory, které 
vykazuji poruchový stav; nepoužívat poškozená zařízeni nebo rozvody. Při ofukovánl tlak. vzduchem použit snfžený 
Uak a ochranu min. oči. dýchacích cest a popř. sluchu.
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Příloha č. 3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozujíc! podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A B C

riziko Zdroj rizika Popia a charakteristika nabozpoSt Bezpečnostní opatřenipravdépo-
dobnost
ohrožení

možní
následky
ohroženi

přijatelnost
rizikaČD

Správný technologický postup, dodržováni provozních řádů. větráni v halách, výměna vzduchu dle NV381/2007Sb.
Zákaz startováni v halách, nejsou-li k tomu uzpůsobené. Stříkáni barev pouze v prostorách k tomu určených dle 
zpraoovaného pracovního postupu nebo MPBP. prováděni nátěrů s vyloučením vzniku nebezpečného hromaděni 
výparů, používání vhodných technologii a OOPP. Dodržováni návodů k obsluze. Zákaz jist, pil a kouřit při práci. 
Opatřeni dle požární dokumentace. Seznámeni s bezpečnostními listy CHLaS.

exhalace,
aerosoly, pitná 
nebo užitkové 
vodo z rozvodu, 
tlaková voda. 
zásobníky s 
vodou, 
nemrznoucí 
směBi. Týká ao I 
nátěrových 
apod. prací

výfukové plyny, úniky z technologických zařízeni
(včetně úniku chladicího mádla klimatizace), 
potřísněni, popáleni, udušeni, švih; potřísněni 
barvou, rozpouštědly, nadýcháni se nebezp. výparů, 
apod. Politi, prasknuti hadice, vodní tlak. požití, 
zasaženi očí, kontaminace pitné vody. zakopnuli, 
pád, požár, výbuch, otrava, sraženi, smeknuti

237 3 6

točny,
přesuvny,
vrátky,
posunovadla, 
pracovní Jámy 
v kolejích

zhmoždění končetin v prostoru obsluhy, pád do
prohlubně nebo Jámy. zraněni lanem vrátku; 
zhmoždění při ručním přestavováni; přimáčknuli 
závěrným hákem, namotáni točivými částmi, jiné 
zachyceni, poruchy a vadné stavy. Přetrženi nebo 
poškozeni lana, kladek, navfječe. přejeti, 
přimáčknuti, rozdrceni, nebo sraženi posunovaným 
vozidlem nebo posunovačem. Pád osob nebo 
předmětů do prse. jámy. uklouznuti, nadýcháni 
spalin, požár, přejeti, sraženi, poraněni o drážní 
vozidlo; požár, popáleni, výbuch svařované části z 
pracovní Jámy

2 2 4 Dodržováni TPP. pracovat pfi splněni odborné kvalifikace, hlsvné v zimním obdob), zákaz vstupu do jámy točny,
přesuvny bez zabezpečeni. Obezřetnost pR chůzi kolem točny, přesuvny. vrátků, značeni výstražnou barvou, 
dodržováni Op16. Řádný stav vrátku (posunovadla), znalost a dodržováni návodu, posun organizovat ve smyslu 
S2DC D1. Pečlivé sledován; místa pro pochůzku ruční obsluhy, zákaz pobytu v místě závěrného háku v době 
činnosti točny. Dodržováni zákazu vstupu do vyznačeného pásma okolo pracovní jámy; zákaz práce bez možnosti 
bezpečného opuštěni Jámy. trvale nepoužívané jámy zakrýt (vyhodnocovat používáni jam), zvýšená pozornost při 
práci a pohybu v jámě a okolí, u výfuků spal. motoru vozidel do výše nárazníků používat odvoou spalin pohyblivým 
nástavcem; pn zkoušeni naft. vzduš, topen! zákaz pobytu dalších osob v Jámě; dva samost. vstupy (u Jam 
postavených do roku 1950 povolen 1 vstup), používáni OOPP (hlava, oči), zamezeni požáru nebo výbuchu. 
Svařováni v Jámě po u z b  na písemný 'příkaz*. Zákaz překračovat a přeskakovat Jámu. Zabráněni tvořeni kaluži 
kapalin, včasné čistění a úklid podlah; dodržováni zákazu vypouštět provozní kapalíny přímo na podlahu pracovní 
jámy. Pro přecházeni jam používat vhodná a bezpečné můstky (se zábradlím). Podmínky pro práci v Jámách e Jejich 
údržbu stanovit opatřením. Zákaz vstupu do ochranného prostoru jámy mimo vykonáváni určené činnosti za 
zvýšené opatrnosti.

40

43 elektrická
přédlápéci 
zařízeni, 
připojen! 
vozidel na 
externí zdroj 
energie

úraz elektrickým proudem, mechanická poraněni,
zakopnuti, vytrženi, odvedeni pozornosti od 
ostatních rizik, přejeti kabelu, smeknuti se po 
kabelu, zakopnutí o kabel, chybná obsluha, 
poškozeni, nebo chybný slav kabelu

2 4 8 Proškoleni dle vyhl. 100/95 Sb., pro EPZ zpracovat MPBP, používáni OOPP. dodržováni TPP, Op 16, odborná
kvalifikace, školeni, dodržovat stanovené postupy a MPBP; nespojovat a nerozpojovat pod napětím! Před 
zapojením pohledem zkontrolovat izolaci kabelu a neporušenost zásuvky a zástrčky. Zákaz prače pod napětím. 
Kabel rozvinout lak, sby nehrozilo nebezpečí zakopnutí, nestoupat na kabely. Informace o připojeni vozidel 
ostatním pracovníkům. Kontrola beznapěřového stavu pfed začátkem oprav nebo údržby a používáni štítků 
nezaplnat na zařízeni se pracuje. Zákaz předtápění ze dvou míst současně.
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*Příloha č. 3 Výchoz! rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A B C

Bezpečnostní opatřenírizika Zdral *ika Popte a charakteristika nebezpečí pravděpo
dobnost
ohroženi

možně
násiedky
ohroženi

přijatelnost
rizikaČD

Ohrazeni volných okrajů lávek a pevných žebříků. udržováni bezpečného stavu svislých kovových žebříků,
přidržování se madel, přlp, pflCII. při výstupu a sestupu, proHskluzová obuv, správné našlapování, zvýšená 
opatrnost za mokra, námrazy, očistění obuvi před výstupem. Řádný stav Jam. lávek, plosin a ostatnfch zařízeni, 
úklid, nepřeskakovat a nepřekračovat Jámy. Zákaz práce bez možnosti opustit Jámu kdykoliv béhem práce. Obsluha 
pisk. zařízeni a lávek dle návodu, nebo pokynů: zákaz úmyslného vířeni pisku, snížit práSenl ca minimum, OOPP 
pro ochranu dýchacích cest popř. oCí. Zdravotní a odborná způsobilost, zákaz rozkývávat lávky, zákaz přetěžováni 
lávek, zajištěni osob proti pádu. Pravidelné prohlídky zařízeni i konstrukci. Odstraňováni závad. Lávky pro práci na 
střechách vozidel - zákaz výstupu na lávku pokud není v lávce vozidlo a není tam vnitřní zábradlí, doporučeno 
používat v lávkách pás Jako vymezovaci prostředek pro práce v blízkostí čela vozidla, pokud není čelní lávka nebo 
zábrana. Dodržovat návody, pokyny, MP8P. Pojízdné plošiny řádně zajistit proti převrženi včetně zajištěni 
dostatečně únosného podloží.

lávky, zvýšené
ploškiy. 
schodiště, 
ostatní Jámy, 
doplňováni 
pisku do 
vozidel a jeho 
příprava

pád osoby z výšky, do hloubky, nesprávné
našlápnuti na hranu, propadnutí osoby roštem, 
přechodem, skryté vady. pád předmětu, uklouznutí, 
pád z vozidla. Expozice prachu, smeknuti, 
zakopnutí, poraněni transp. zařízením, poraněni 
piskem, nesprávná manipulace, zalétnuti prachu do 
oči. Zřícení schodiště, Jámy, plošiny. Ztráta stability, 
převáženi, nevhodné umístění. Ztráta tlaku v 
hydraulickém systému. Přetíženi, nevhodné 
ustaveni, neřízené pohyby, kolize s jiným zařízením 
nebo opravním prostředkem, přejeti plošinou

1 3 344

ohroženi zaměstnanců chybnou činnosti, neznalosti,
poruchy, 3kryté vady. Zasaženi ei. proudem, 
sraženi, namotáni. vtažBnl. rozdrceni, přimáčknuti, 
pád praoovnlka. zařízen! čl břemene, ztráta stability, 
výbuch, udušeni, nadýchání se plynů nebo 
aerosolů, smeknuti, pády do prohlubně, poranénf 
lanem, přetržení larta, neodborná obsluha, nehody, 
nevhodná nebo neexistující organizace práce, 
působení JPS. Výbuch, požár.

práce s/na
UTZ. kolejová 
vozidla. Jeřáby, 
zdvlhadla, 
hřlže, vrátky, 
tlaková, 
plynová, 
elektrická 
zařízeni

2 5 10 Zákaz práce s/na UTZ bez odborné a zdravotní způsobilosti, pravidelná kontrolní činnost zabezpečeni UTZ napf.
zamčením. Znalost funkce a obsluhy zařízeni. Pravidelné prohlídky, revize a zkoušky, opakované školeni 
pracovníků, znalost konstrukce jednotlivých zařízeni a celků, znalost váhy břemen a jejich těžiště, dodržováni SBP, 
zákaz neoprávněné obsluhy.

46

pád do Jámy, zachyceni osob při zvedáni, přiraženi.
přimáčknuti, rozdrcení, pád žel. vozidla nebo Jeho 
části - mimořádné událost, pád předmětu do oka. 
uklouznuti, smeknuti, zakopnuti. Zhrouceni hřlže. 
Jámy nebo jejich části, skrytá vada materiálu. 
Nevhodné přípravky a podložky - pád, rozdrceni, 
se smeknuti

2 3 e Dodržování zákazu vstupu do vyznačeného, pásma okolo Jámy, řádné a dobře viditelné označeni, osazení
zábradlím, dodržování bezpečnostních předpisů, návod k obsluze MPBP, obezřetnost při práci, práce dle pokynů 
obsluhy hřiže, oprávněni k obsluze UTZ, udržováni pořádku a řádného stavu zařízeni i staveb, prováděni prohlídek 
a kontrol. Používat vhodné a dostatečné únosné přípravky a podložky.

47 hřlže-
vyvažování 
hnacích a 
hnaných 
vozidel

vadné uložená břemena, ujeti vozidla, vadné
pracovní místo, pád zvedaného vozidla přiraženi, 
přimáčknuti, zavaleni, poruchy, skryté vady, 
nestabilita zvedáku, převržení, přimáčknuti, chybná 
obsluha, chybné umístěni zvedáku, podložek, apod. 
Chybné propojeni, přetíženi, chybné odstaveni 
zvedéku(ů) - překážka v provozu

2 3 6 Používáni předepsaných pracovních pomůcek a určených OOPP. dodržováni stanovených TPP a návodů od
výrobce, zákaz práce po dobu zdviháni a spouštěni vozidla s vý|imkou montáže celků, oprávněni k obsluze UTZ. 
Platné revize, prohlídky, zkoušky. Kontrola všech zvedáků při zvedáni, spouštěni. Používáni ochrany hlavy - přilba. 
Používal vhodné a dostatečně únosné podložky. Práce na vyzdviženém vozidle dle pracovnihc postupu. Vstup pod 
zdvtžené břemeno povolen Jen za účelem nezbytných úkonů.

48 soupravy 
stojanových 
zvedákůs 
pohonem
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Příloha fi.3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozujíc! podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A B C

Zdroj rizika Popis a charakteristika nebezpečíriziko BezpsSnostnl opatřenioravdí po
četnost 
ohroženi

možní přijatelnost
rizikaCo následky

ohrožen!

pád břemene, pád obsluhy nebo údržby, poraněni
el, proudem, vadné vazad prostředky přiraženi, 
přimáčknuti, zavaleni, úraz Švihem přetrženého 
lana, poruchy, chybné vyhodnocené těžiště, 
převrženi, pfetlženl. neznalost skutečné hmotnosti 
břemene, nevhodný vézael prostředek, utrženi 
vázacího místa, zhrouceni, nevhodné nebo 
nedostatečně únosné podložky, nevhodné umístěni 
zvedáku (heveru). zasažen! tlakem, olejem, selháni 
pojistného zařízeni

49 zdvihací
zařízeni
ostatní

2 3 6 Dodržován! NV 36212005 Sb., práce ve výškách, dodržováni ŮSN pro jeřáby a vázací prostředky, OOPP - oděv.
obuv. přilba: oprávněni k obsluze UTZ, obezřetnost při práci; vyloučeni nepovolaných osob. dodržoval návodu k 
obsluze, odborná a zdravotní způsobilost. Řádný technický slav zařízeni, pravidelné ověřován bezpečného stavu 
zařízeni.

Jeřáby, vázací
prostředky a 
pomůcky

ohroženi pohybujícím se zařízením nebo Jeho
částmi (ramenem, vázacími prostfec&y. břemenem, 
pojezdem apod.) zásah elektrickým proudem 
výložntkem nebo pracovníkem, pád břemene, 
přetrženi vázacího prostředku nebo lana jeřábu, pád 
břemene na vazače po odvěšeni; poruchy, chybně 
vyhodnocené tážlšlé, převrženi, přetíženi, neznalost 
skutečné hmotnosti břemene, nevhodný vázací 
prostředek, utrženi vázacího místa. Pád osoby z 
jeřábu nebo břemene, převržení jeřábu, ztráta 
stability. Selháni bezpečnostních zařízeni, koroze, 
obrušovánl pojezdové dráhy, nadměrné opotřebeni

2 250 4 Odborná a zdravotní způsobilost jeřábníka a vazače odpovídající platným předpisům, dodržováni návodu k obsluze,
předpisů, vypracovaný a dodržovaný Systém bezpečné práce, norem (NV 376/2001 Sb., ČSN ISO 12460), 
nepřetěžovánl jeřábu, zákaz vyřazováni ochran, udržováni čistoty pojezdové dráhy. OOPP - oděv. obuv. přilba; 
oprávněni k obsluze UTZ, obezřetnost při práci; vylouděni nepovolaných osob. pořádek v místě práce, znalost 
hmotnosti břemene a jeho těžiště, řádný stav Jeřábu, prohlídky, kontroly, revize, zákaz šikmých tahů nebo trhu. 
Vhodná a koordinovaná organizace práce. Řádný stav vázacích prostředků a pomůcek, jejich platné a viditelné 
označeni. Zamezeni neoprávněných manipulaci.

nehodový
jeřáb.
odstraněni,
nakolejení
vozidel,
likvidace
kolejových
vozidel

přemetl vozidly, pád z výšky, poraněni různé
závažnosti pfl nakolejovénl - odstřeleni zarážky, pád 
materiálu na končetinu, úraz el. proudem, pád části 
vozidla, rozdrceni částmi nebo celým vozidlem, 
nekontrolovatelné a nepředvídatelné chováni 
poškozených celků (vymrštěni, roztrženi, pád. 
opařeni, potřísněni prav. hmotami, atp.), nevhodná 
organizace práce, působeni JPS, ohroženi oči 
úlomky čl prachem, požár, výbuch, popáleni, 
přetrženi vázacích a pod.prostfedků.

53 2 i 4 Pfl práci na nehodách a v kolejišti používat OOPP vestu výstražnou, vhodnou přilbu ochrannou (např. s
integrovanou ochranou oči) a ochranný oděv. včatně vhodné obuvi. Pracovat obezřetně. Pracovat pouze pod 
vypnutou troleji. Na místě stanovit nej vhodnější a nejbezpečnějšl pracovní postup a seznámit s nim všechny 
dotčené osoby. Dobrá vzájemná komunikace.
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Pffloha č. 3 Výchozí rizika • nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rt£ť.a
Kůd A CB

Zdroj rizikorizika Popis a charakteristika nebezpečí Bezpečnostní opatřenipravděpo
dobnost
ohroženi

možné
následky
ohroženi

přijaté) nosí 
rizikaČD

WC. umývárna
a dalších 
zařízeni pro 
cestující 
včetné oddílů 
a nástupních 
prostor. Vše 
ve vozidlech i 
stavbách

potřlsnánl. pád, přiraženi, zraněni tlakem, vtažení.
nákaza přenosnými nemocemi nebo parazity, tržné 
rány. skřípnuti, zachycení, kontaminace, píchnutí, 
smeknutí, pád, zakopnutí, sražení, úraz el. 
proudem, poranénl Hákovým vzduchem, vlaženi 
končetiny nebo oděvu do zařízení, leknutí se, 
působeni JPS, nedostatečná osvětleni

54 2 2 4 Před přistavením do místa údržby řádně vozidlo vyčistit, popř. dezinfikoval. Před návratem do provozu opět vyčistit.
WC očistit tlakovou vodou včetně svodu pod vozidlo. Používat ochranné rukavice, popř. ochranu očí a dýchacích 
cest - doporučeno používáni Jednorázových OOPP; před demontáži WC JeStě vyčistil a vydezinfikovat, doporučeno 
preventivní očkováni proti hepatitidě. Stanovit správnou technologii, dbát zvýšené opatrnosti. Při úklidu mísy 
(pisoáru) nepoužívat konkrétní “čisticí hadr" na jíně plochy. Práce na el. zařízeních pod napětím jen při zajištěni 
bezpečnosti všech zúčastněných osob, na tlak. zařízeni pracovat Jen ve stavu bez přetlaku s výjimkou povolených 
manipulaci (např. odvodněni, kontrola činnosti atd.), udržovat pořádek, znalost konstrukce zařízení, opatrnost

únik ropných apod. produktů, nesprávná instalace
stáčecího a výdejního zařízení, chybná chování 
člověka, požár, fiotřfsnění, vdechnutí, požití, pád do 
nádrže, na zem, smeknuti, přimáčknuti, výbuch, 
únik tuků. Destrukce nádrží, nefunkční bezpečnostní 
zařízeni

manipulace.
skladováni, 
stáčeni, výdeji 
ropných a pod. 
produktů

2 2 4 Dodržovat ustanovení bezpečnostních listů, používat předepsané pomůcky, dodržovat protipožární opatřeni,
používat OOPP chránící tělo s požadovanou odolnosti vůči používaným látkám, dodržování ČSN 65 0201 Hořlavé 
kapaliny. Provozovny a sklady, dodržoval technologické postupy, návody k obsluze. Zajištěni proti pádu do/z nádrže 
při odběru vzorků nebo kontrole, najíst, nepít nekouřit, zákaz jiskření, znalost místních poměrů. Řádný technický 
stav, prohlídky, kontroly, revize.

55

59 kovoobráběnl.
dílenská
pracoviště

hlučnost, vibrace, zachyceni nebo vtaženi do stroje.
zasaženi el. proudem, zasaženi obsluhy odletujícími 
třískami, vysmeknuti obrobku a jeho vymrštěni, 
popátenl, bodná a řezná poranění; zachyceni vlasů, 
oděvu, OOPP, chybná výměna nástrojů a chybné 
upínání, přitlačení osoby pfemlsfovanýml obrobky a 
přípravky, zasaženi obsluhy uvolněným upínacím 
klíčem; poruchy, skryté vady, pád stroje, obrobku, 
osoby, nedostatečné osvětleni

3 3 9 Správné montáž a ukotveni strp|e podle návodu nebo pokynu, údržba stroje, dodržováni zákazu odslraňovat
zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, neponechávat zapnuté el. přístroje a zařízení po odchodu z pracoviště 
a 8končeni pracovní směny, používáni OOPP k ochraně oči a obličeje, vhodný účes. zakrytí vlasů, upnutý oděv. 
užiti OOPP dle návodů, zákaz řetízků a prstenů; zaslaveni stroje - pohybu vřetena bez zásahu osoby (např. rukou), 
správné a spolehlivé upnutí, vyvážené a nenásilně; pro upínáni a sejtméni těžších přípravků a obrobků používat 
vhodné přípravky, opakované Školeni, znalost návodu a technologie práce. Ochrana proti třískám na volné podlaze - 
např. roštem.

dřevoobrábénl
, samostatné 
stroje a 
dílenská 
pracoviště, 
zásobníky pro 
sypké hmoty

nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o
materiál, naraženi na ostré hrany, únava oči. chybný 
úkon v důsledku špatné viditelnosti, zachyceni 
vlasů, oděvu, OOPP. nebezpečí požáru, výbuch: 
zasažení el. proudem; poškozeni, destrukce pil. 
kotouče (poraněni hlaw. oči. homfch končetin): 
zpětný vrh, vtaženi končetin obsluhy do stroje, 
amputace části končetin, prašnost, hlučnost 
zasypáni a udušeni obsluhy sypkou hmotou, 
poruchy, skryté vady, působeni prachů, hluk, 
výbuch, požár, zachyceni nástrojem včetně 
brusného pásu, převrženi 9tro)e, protočeni obrobku 
v rukou

860 2 4 Udržováni pořádku, volných průchodů, materiál a výrobky ukládat přehledně, neoplrat materiál a výrobky o stroje:
správné razml9lěnl stolů a zařízeni (min. průchody 550-800 mm); správné ergonomicky ovladatelné stroje a 
pomůcky; dodržováni zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. částem, udržováni volného prostoru 
a přístupu l< et. vypínačům, prostoru před el. rozvaděči a ochrana el. rozvaděčů; zákaz vstupu do zásobníku bez 
povoleni: zajištěni vstupů a přístupových otvorů proti svévolnému vniknutí: zajištěni stálého dozoru nad 
pracovníkem v zásobníku pověřenou osobou; používání vhodných OOPP - oděv. obuv. ochrana sluchu, pro 
manipulaci vhodné rukavice, vhodný účes. zakrytí vlasů, upnutý oděv, užiti OOPP dle návodů, zákaz řetízků a 
prstenů; účinná protipožární opatření, opakované Skoleni, znalost návodů k obsluze, správná technologie práce. P5 
práci v zásobníku vhodné prostředky proti pádu umožňující vytažení osoby ze zásobníku, ochrana dýchacích cest, 
neuvolňovat materiál nohou nebo zasouváním tyče apod. vypouštěclrr otvorem, opatřeni k zabránění výbuchu. 
Řádný technický stav všech strojů a zásobníků, provádění kontrol a revizi, opakované školeni. Pil práci uvnitř 
zásobníku zákaz práce osamělého pracovníka.
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Příloha č. 3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozujíc! podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kód A B C

rizika Zdroj rizika Popis a charakteristika nebezpečí Bezpečnostní opetfanlpravdS po
dobnost 
ohroženi

možné
následky
ohroženi

přijata biost 
rizikaČD

Čistírna
odpadních

působeni chemikálii (zejm, kyselin a hydroxklťi);
poruchy; potřísněni, otrava. udušeni, pád, smeknuti, 
zasaženi, zachyceni, stržení, znečistění, vtaženi, 
nebezpečné plyny, utonuti, ztráta vědomi, zaklesnuti 
ve stísněném prostoru, zasažení oCI, dýchacích 
cest. Poraněni o ostré hrany, ztráta orientace nebo 
stability, zavalení, otrava

2 362 6 Dodržovat stanovené postupy a návody, dbát zvýšené pozornosti: osobní hygiena - nutná peilivá očista. Zařízeni,
nářadí a pracovní pomůcky v pořádku, kontroly, prohlídky e revize zařízeni, používat ochranné prvky včetně zábran 
a OOPP (oděv. obuv. ochrana ofií, rukavice odolné používaným látkám) vfietně návaznosti na bezpečnostní listy 
používaných CHLaS: odvětrání Jachet kanalizace pléd vstupem, nutnost zajištěni druhým prawvnikem. kontrola 
všech pochozfch prvků, údržba vstupů, hrazeni, používáni vhodných pracovních pomůcek pro manipulaci s kaly, 
bezpečné uskladněni odpadů a CHLaS, Jejich řádné znaCenl. Pro kolektory, šachty zajistit větrání a dostatečné 
osvětleni. Řádný technický stav (prohlídky, kontroly), pro složitější místa a dlouhé podzemní prostory zpracovat 
technologický postup.

vod.
kanalizace,
šachty,
podzemní
kolektory

pád pracovníka z výšky - včetně montáže resp. pří
demontáží jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů.

lešení, lávky a
podobná
konstrukce pro podlah spod.); pád pracovníků z nezajištěných 
práce ve 
výškách

3 4 12 Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovnici s odpovídající kvalifikací; vytvolí. podmínky k zajištěni
bezpečnosti při montáži lešení (návod, zacvičení), dokumentace dílcových lešení, prohlídka; použít kvalitní materiál 
pro nosné prvky podlah lešení bez kazů a vad; odborně prohlédnout všechny nosné dřevěné součástí pomocných I 
trvalých konstrukcí nutno před osazením a zabudováním: spolehlivě zajistit jednotlivé prvky podlah a Jiných 
prozatímních segmentů; zajištěni bezpefiného přístupu pomoci komuntítačnlch prostředků (pracovních podlah, 
lávek, plošin, schodů, žebříků apod.); zajištěni proti propadnutí; vytvořeni podmínek k zajištěni bezpečnosti na 
střechách v rámci dokumentace zejména vypracováním resp. stanovením technologického nebo pracovního 
postupu: vybavení místa konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšováni místa práce, bezpečné ukládáni materiálu 
na podlahách mimo okraj; materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách aby byly po celou 
dobu uloženi zajištěny proti pádu, sklouznuti nebo shozeni z nedbalostí, větrem apod. během práce I po jejím 
ukončeni. Zajištěni místa pod místem práce ve výšce

63

volných okrajů pracovních podlah; ztráta rovnováhy, 
zakopnutí, závratě pří práci a pohybu osob, 
propadnuli a pád osob po zlomeni, zborcení 
konstrukci následkem Jejich vadného stavu: 
přetíženi podlah - Jednotlivých prvků podlahy, 
zborcení, pád konstrukce, chybné zajištěni, pády 
předmětů z výšky, ohroženi prostoru pod a v okolí 
konstrukce, propadnuti

práce a pohyb
pracovníků ve 
výškách a nad 
volnou 
hloubkou, 
záchytná 
zařízeni, 
lanové bezp. 
systémy

pád pracovnlkB při výstupu a sestupu na podlahy a
na místa práce ve výškách: pád z vratkých 
konstrukci a předmětů, které nejsou určeny pro 
práci ve výšce ani k výstupům na zvýšená 
pracovišlě; propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o šířce 
nad 25 cm): pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (nářadí, 
cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem 
aj,); pád úmyslně shazovaného materiálu nebo 
předmětů z výšky, nahodilý pád materiálu z volného 
okraje podlahy nebo střechy, pohyb a pobyt na 
střeše, kapotách a pod. vozidel - pád z výšky, 
sklouznuti, nekontrolovatelný pohyb, poraněni 
pracovníka (pád z výšky) v důsledku chybného 
použiti záchytného systému, podceňováni 
nebezpečni, nepoužíváni bezp, zařízeni a OOPP. 
působeni JPS

64 3 4 12 Zajištěni bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšeně místa stavby (žebříky, schodiště, rampy); vyžadovat
používáni žebříků k výstupu a sestupu i na podlahy kozových lešení); dodržování zákazu seskakování z lešení a 
slézání po konstrukcích; nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat zábradlím nebo dostatečná únosnými poklopy; 
mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem nesmi být větší než 25 cm: otvory zakrývat 
současně s postupem prací ve výšce: poklopy zajišťovat svlaky; zákaz používáni OOPP resp. používáni 
poškozených Cl nevhodných OOPP nebo OOPP s překročenou dobou expirace. Zvýšená pozornost při pohybu - 
kontrola místa došlapu zvláště pokud Je střecha nebo jiný prostor ve výšce mokrá a pokryta zmrazky (nedošlapovat 
na zaoblené části vozidel, překračoval zvýšené překážky apod.): nepřekračovat max. úhel odchýleni pracovního 
lana od svistíce v místě uchyceni;
Používat vhodné, nepoškozené OOPP s nepřekročenou dobou expirace včetně seznámeni s návodem k jejich 
používáni; opakované školen! pro práci ve výškách.
Pn práci ve výšce na drážních vozidlech používat zachycovaní postroj - zákaz používáni polohovacího pásu; 
správná odborná a zdravotní způsobilost pracovníků včetně znalosti návodů OOPP a bezp. systémů); Připojeni 
pracovníka k záchytnému systému před výstupem na vyvýšené části vozidel. Pro práce nad 5 m stanovit detailní 
pracovní postup, pro práce nad 10 m tento postup zpracovat písemné, nezapomínat na plán BOZP sestavený 
koordinátorem BOZP. Před zahájením práce určení dostatečně únosných kotvících bodů pro použití OOPP.
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Příloha C..3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika

Kád A 3 C
Bezpečnostní opatřeníPopis a charakteristika nabszpotirizika Zdroj rizika provdá po

dobnost 
ohroženi

možné
rtásiedky
ohroženi

přijatelnost
rizlKfiCD

Zajištěni přirozeného větráni a dostatečné výměny vzduchu; vzduchotechnické opatření - omezeni přístupu
škotílvln k dýchací zóně použiti místních odsávacích Jednotek s umístěním sacích nástavců da vhodných poloh a 
vzdálenosti od hořícího oblouku nebo plamene: správné prováděni svařování; důsledné používáni OOPP k ochraně 
zraku. obHCe|e I ostatních části těla; při řezáni kyslíkem jsou ohroženi a opatřeni obdobná jakcpfl svařováni resp. 
páleni plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího vířeni prachu; používáni OOPP (rukavice); správné 
pracovní postupy; použiti krytů, závěsů, zástěn z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků (ochranné 
závěsy a zástěny k zabráněni ohroženi odrazem a rozstílkem struaky; ochrana proti odstfiku. utěsněni otvorů; 
vyloučeni přístupu osob do ohroženého prostoru: před zahájením svařováni stanovit a vyhodnotit možné požární 
nebezpečí ve vztahu k druhu svařováni, stavu svářečského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízeni a 
materiálů případně předem písemně stanovit požárně bezpečnostních opatřeni: odpočinek, přestávky v práci, 
správná organizace práce; k lahvím připojoval Jen svařovací zařízeni, která Jsou k tomu určena a zkoušena; použiti 
správných svařovacích a řezacích hořáků; vyřadit z provozu hořák, u něhož se projevuje opakováni zpětného 
šlehnuti plamene; vypouštěni plynu z lahvi Jen přes redukční ventil; vyloučeni nadměrného ohřátí lahvi (nad 40 "C. 
lahve s oxidem uhličitým nad 30 'C>; dostatečná délka hadic (min. 5 m), bezpečné umístěni lahvi od zdroje tepla, 
Kyslíková láhev nesmi přijít do styku s olejem, protože by mohlo dojit k explozi. Proto se uzavírací ventily 
kyslíkových lahvi nesměji mazal

1 2 2ohrožování dýchacích cest a pllcnl choroby svářečů
(chronické bronchitldy) působením aerosolů; 
popáleni různých části těla tzv. žhavým rozstílkem 
jisker. kapiček roztaveného kovu a strusky. úlomků 
Již ztuhlé strusky; popáleni nechráněně části lěls 
přímým dotykem svářeče s ohřátým řezem, 
řezaným kovovým materiálem; ohroženi popálením 
Jiných osob nacházejících se v blízkosti svařováni; 
popáleni, požár, exploze při svařováni v prostorách 
se zvýšeným nebezpečím požáru přfp. výbuchu; 
zášleh. úraz elektrickým proudem, nebezpečná 
zářeni, poruchy, nevhodné nastaveni zařízeni, 
převrženi zařízeni, nebo svařované části, únik 
média, užiti nevhodných OOPP. mastnota ve 
spojeni s 02, pád tlak. nádob, apod.,neúnosné a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky; vniknuti 
plamene do acetylenové hadice, popř. redukčního 
ventilu: roztiženl, poškozeni, zapáleni acetylenové 
hadice: ohřev lahve, exploze v případě, kdy Je plášť 
vystaven namáháni překračujícímu mez průtažrrostl 
plechu; poruchy, skryté vady materiálu

svařováni
elektrickým 
obloukem a 
plamenem; 
lepení
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Příloha £.3 Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rtzfca
Kód A B C

rizika Zdroj rizika Popis a charakteristika nabazpečí Bezpečnostní opatřenipravděpo
dobnost
ohroženi

možná
následky
ohroženi

přijatelnost
ČD rizika

poraněni způsobené nesprávnou obsluhou;
působeni vibraci na paže a ruce obsluhy; pád 
obsluhy, převráceni zařízeni; zakopnuti, uklouznuti 
při ptáci; pořezáni obsluhy rolujícím nástrojem- 
pořezáni. saCné rány na nohou rotujícím nástrojem; 
pořezáni řetSzem, odloženi stroje v Chodu, poranění 
při výměně řetězu, kotouče. vytaženi či výměně 
struny, poraněni oka; zasaženi obsluhy strojem 
sebraným nebo odraženým předmětem- otrava 
obsluhy výfukovými plyny; požár, vzníceni 
benzinových par- popáleni obsluhy; zpětný vrh 
pilového kotouče křovinořezu; práce vzhledem k 
pohybu drážních a silničních vozidel; poruchy, 
potřísněni pracovníka provozními hmotami nebo 
tekutinou rostlin, zasažení oči prachem, předměty, 
apod., omrzliny, sražení vozidlem, poškození věcí

kfovinorez,
sekačka, fréza 
na sníh, 
motorová pila 
a podobně 
stroje

2 3 6 Obsluha prokazatelné seznámena s návodem na obsluhu a údržbu stroje, prakticky zaškolena na konkrétní typ
stroje; dodižovánl maximální přípustné celkové nepřetržité doby práce za směnu; dodržováni pravidelných 
bezpečnostních klidových přestávek dle návodu k používáni; udržováni řádného technického stavu zařízeni. Zákaz 
jízdy sekačky napřič svahem. Po svahu se pohybovat shora dolů a zdola nahoru. Pil zrněné směru pohybu po 
svahu dodržovat maximální opatrnost. Zákaz práce na příkrých svazích (zákaz práce s frézou a sekačkou pokud 
sklon svahu překračuje hodnotu stanovenou návodem); zákaz provádět čistění a údržbu za Chodu, překlápěni a 
nadzvedáváni zařízeni za Chodu; dodržovat zákaz vsunovat a přibližovat ruce nebo nohy do prostoru k rotujícím 
částem; tunkčnl ochranné kryty; PII práci se strojem, jeho údržbě I opravách vždy používat ochranné brýle nebo štít; 
kontrola místa nasazeni před začátkem práce a odstraněni všech předmětů, které mohou být strojem sebrány a 
odhozeny; u Frézy a sekačky nastavit dostatečnou vzdálenost Šneku od podkladu, aby stroj nenablral cizí předměty, 
volba vhodného vyžlnaclho nástroje. Nenechávat motor běžet v uzavřených prostorách; výjimku tvoři vyjížděni a 
zajížděni na místo uskladněni, v takovém případě musí být dveře budovy (garáže) otevřené (výfukové plyny jsou 
ledovatě); nesnímat uzávěr palivové nádrže ani nedoplňovat benzin do nádrže při běžícím motoru, je-ll motor horký, 
v blízkosti otevřeného ohně a v uzavřených prostorách; zákaz kouřeni při manipulaci s palivem: cftiái na to. aby 
nedošlo k rozliti paliva: nepracovat s čelni částí pilového kotouče; pří prořezávání stromů se vyhnout záběrům v 
pravém homlm kvadrantu: k řezáni používat ostré nástroje, káceni stromů provádět dodavatelsky; správné 
nabroušeni a rozvedeni zubů; při práci na kolejích nebo v blízkosti vždy zajistil bezpečný stav - nulový provoz nebo 
střeženi druhým zaměstnancem, který obsluhu včas varuje před kolejovým vozidlem. Ukládáni zařízeni vždy mimo 
průjezdný průřez koleji. Komunikace s osobou řidiči provozl Znalost místa práce. Opakované školeni.

71

budovy,
stavby,
prostranství,
včetně
staveniště

72 uklouznuti, špatně došlápnutf, zachyceni o různé
překážky, péd na rovině, pád z výšky, ohroženi 
pádem konstrukce budovy, stavby, propadnutí, 
eroze, koroze, ztráta pevnosti, neznalost nosnosti, 
působeni třetích osob (např. bezdomovci), zavaleni, 
zasypáni, pád části staveb nebo konstrukci, ztráta 
stability strojů a zařízeni, pád předmětů na osoby, 
úraz el. proudem, propíchnuti, bodné a sečné rány, 
potřísnění, ohroženi očí, pád nebo porucha 
kaJoriferů či vytápěni, vznfcenl sazi v komíně, 
skřípnuti, opařeni, potřísněni, působeni JPS

2 3 6 Platné zdravotní a odborná způsobilost dle ZP; ohlašováni závad bezprostředně nadřízenému zaměstnanci (cizf
nahlašuji určenému zaměstnanci ve smlouvě); řádný technický stav staveb, údržba podlahových krytin, komunikaci 
a pracovních prostor v bezzávadném stavu, zajištěni bezpečných přístupových cest; znalost místních podmínek; 
řádné upevněni madel a stupňů u schodišť, přidržováni se madel při výstupu a sestupu po schodištích, správné 
našlapováni, vyloučeni šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost pH sníženi adhezních podmínek za mokra, námrazy 
a vlivem zablácené obuvi apod.. používání protlsmykové obuvi, zajištěni materiálu a předmětů proti pádu: řádné 
vzájemné seznámeni s technickým e statickým stavem budovy (stavby): řádně předané staveniště 8 upozorněním 
na nedostatky zejména na nedostatečnou únosnost stropů, střech, lávek apod. Popf. upozorněni na neznámou 
únosnost. Veškeré práce provádět dle platných právních předpisů: dle Zákona 309/2006 Sb. ustanovit koordinátora; 
náležitá péče pořízení a studiu projektové dokumentace. Rádné předáni staveniště, koordinace BOZP. Kontrola 
beznspěfového stavu před začátkem práce a používáni štítků nezaplnat na zařízeni se praouj'e. Řádný stav 
vytápěni a komínů.

hluk, úraz el. proudem, působen! tlaku tekutiny
(kapaliny a plyny), namotáni, vtažení do stroje, 
popáleni, nedostatečné osvětleni, pád osoby nebo 
zařízeni, ztráta stability, prašnost působeni CHlaS

3 3 9 Zařízeni v řádném technickém stavu. Zákaz oprav tlakových zařízeni pod tlakem, dodržováni návodu k obsluze a
údržbě, dodrženi organizačních a technologických postupů. Kontroly jistících prvků. Odkalovánl kondenzátů, 
od vzdušněni hydraulických systémů. Zatuhlé ventily, kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma rukama, nikoliv 
trhem: seznámeni s bezpečnostními listy používaných CHLaS. zajištění těsnosti, ochrana proti hluku a prachu, 
udržováni čistoty a pořádku. Odstavit zařízeni vykazující poruchový stav. Kde návod, nebo místní poměry určujl- 
používat OOPP (útlum hluku, ochrana oči. upnutý prac. oděv, vhodné rukavice).

73 kompresory,
strojovny,
transformovny,
apod.
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Příloha č, ^ Výchozí rizika - nájemní smlouvy pro osoby provozující podnikatelskou činnost

Vyhledaná rizika

Závažnost rizika
Kůd A B C

rizika Zdroj rizika Popis a charakteristika nebezpečí Bezpečnostní opatřen'pravděpo
dobnost
ohroíerd

možně
následky
ohroženi

přijatelnost
rizikaČD

kotelny, ohřev
horké vody. 
výměníky, 
vyvlječe péry a 
rozvody

popálení, opařeni, požár, výbuch, otrava, nadýcháni
zplodin nebo plynů, úraz el. proudem, prach, sálavé 
teplo, hluk, zasypáni uhlím, netěsnosti, prasknuti 
kotle nebo rozvodů, destrukce komína nebo 
kouřovodu, poruchy topných agregátů a těles; vznik 
kluzkých povrchů, zakouřeni, zamlženi, únik 
topného média (napf. plyn), samovznlcenl, zavaleni, 
chlad, destrukce ze zamrznutí, vtaženi do stroje, 
únik plynu, chybná obsluha, chybná nastaveni, 
prach. Opaření nebo zasaženi proudem péry 
(včetně zasaženi druhé osoby) či obdobným 
médiem, prasknuli hadice, chybné funkce zařízeni, 
poruchy rozvodů, pistole nebo koncového zařízeni. 
Zamrznuti, přehřátí, zatuhnuti

3 3 9 Zařízeni v řádném technickém stavu. Zákaz oprav tlakovýcn zařízeni pod tlakem, dodržováni návodu k obsluze a
údržbě, dodrženi organizačních a technologických postupů. Kontroly jistících prvků. Odkalovánl kondenzátů, 
od vzdušněni hydraulických systémů. Zatuhlé ventily, kohouty nebo spojky povolovat opatrně oběma nJiama, nikoliv 
trhem; odborná způsobilost pro obsluhované zařízeni, seznámeni s bezpečnostními listy používaných CHLaS. 
zajištěni těsnosti, ochrana proti hluku a prachu, udržování čistoty a pořádku. Odstavit zařízení vykazující poruchový 
stav. Kde návod, nebo místní poměry určujl-použJvat OOPP (útlum hluku, ochrana oči. upnutý prac. oděv, vhodné 
rukavice). Připojováni nebo odpojováni zařízeni Jen bez tlaku, pravidelné revize, prohlídky a zkouSky. ZvýSená 
pozornost pohyblivým přívodům a koncovým bodům (napf. rozmrazovaní pam! zařízeni).
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Legenda sborníku rizik

A. Četnost (pravděpodobnost) vzniku a existence rizika
1. nepravdépodobná
2. nahodíš
3. pravděpodobná
4. velmi pravděpodobná
5. trvalá

B. Možné následky ohroženi
1. poraněni bez pracovní neschopnosti
2. poraněni s pracovní neschopnosti
3. poraněni s hospitalizaci
4. závažné poranénl nebo trvalá následky
5. poranénl a následkem smrti

Uvedené hodnoty musí odpovídat skutečnosti k datu provedené aktualizace sborníku OJ/VJ.

Kritéria pro vyjádřeni míry rizika (součin sloupců A a B)
1*5 bezvýznamné riziko
6*10 akceptovatelné riziko
11-15 přijatelné riziko s účinnými opatřeními
16-20 významné riziko přijatelné jen za určitých podmrnak a s účinnými opatřeními
21-25 nepřijatelné riziko

16-25 významné řízené riziko, forma nápravných a preventivních opatřeni

Prevdépodobnost. následky a míra rizika jsou čísla uvedená v tomto sborníku odpovídající hodnotám po zapracování Jednotlivých opatření, úkonů a problematik. Výchozí hodnoty j60u uvedeny
v č.j. 404/2OOO-DOP V rámci vývoje soustavné probíhajíc! analýzy rizik jsou uvádéna ve všech následných dokumentech zbytková rizika BOZP. Pokud I v této fázi překročí hodnota do množiny
významného Mženého rizika, mu6l být okamžité přijato opatřeni. To se následné zapracuje do výsledného dokumentu a hodnoceni rizik se provede znovu a příslušné hodnoty se upraví na
hodnoty odpovídajíc! skutečnosti. Hodnoceni rizik ve smyslu zákona 258/2000 Sb. Je řešeno samostatné v rámci tabulek kategorizace prací. Revize analýzy rizik je prováděna minimálně 1x
ročné v rámci provérek BOZP.

Uspořádáni;
barva karty a obsah

rizika
autobusových

dopravců
regionální

rizika
rizika pro

JPSKarty rizik
[všichni, ~
[vykonávající
[práci v NAD

OfiOD,
ZC OC0.
Gft.RSM

Přirazeni rizik OS,
JPSVJ

zapracovány v Jednotlivých rizicích tohoto sbomfku.

Aktualizováno dne: Seznam dokumentace OS ČP - klikněte zde15.10.2021


