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SUEZ CZ a.s. 

Integrovaný systém řízení 

Počet příloh: 0 

Čtvrté vydání 

Informování organizací o rizicích a 
přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením na 
společném pracovišti. 

 

VP10/26 

 

V návaznosti na uzavření smluvního vztahu plníme tímto naši povinnost ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a informujeme Vás o pracovních rizicích, které souvisí s 
výkonem naší činnosti na společných pracovištích. 
  

Činnost Riziko Opatření 

Obecné 
činnosti 

Vznik požáru, výbuch 
(manipulace 
s otevřeným ohněm, 
případ. kouření na 
nepovolených 
místech) 

Informovat pověřenou osobu o místech se zákazem manipulace 
s otevřeným ohněm a zákazem kouření. Informovat o místech 
vyhrazených ke kouření. Nepovolit žádné činnosti vedoucí ke 
vzniku požáru, případně na tyto skutečnosti pracovníky SUEZ 
upozornit. 

Nebezpečí poranění 
při obsluze stroje 
v majetku SUEZ 

Neprovádět žádnou činnost se zařízeními a spotřebiči v majetku 
SUEZ bez prokazatelného seznámení se s návodem k obsluze. 

Nebezpečí zakopnutí 
o dočasné vedení 
např. prodlužovacích 
kabelů, hadic 

Dbát zvýšené opatrnosti v případě dočasného natažení 
prodlužovacího kabelu, hadic. Natažené kabely, hadice 
nepřejíždět, mohlo by dojít k porušení izolace. 

Poškození majetku 
zákazníka, nehodová 
událost, úraz 

Zákazník předá veškeré informace o organizaci dopravy a 
nebezpečných místech v jeho areálu (např. dopravní řády, řády 
skladu), se kterými musí být řidiči SUEZ seznámeni. 

Úraz elektrickým 
proudem (poškozený 
el. kabel, poškozené 
zařízení, spotřebič) 

Zařízení a spotřebiče společnosti SUEZ nepoškozovat a 
neobsluhovat. V případě natažení prodlužovacího kabelu přes 
komunikaci kabel nepřejíždět. V případě poškozené izolace na el. 
kabelu se nikdy poškozeného místa nedotýkat. Na poškozené 
zařízení upozornit zaměstnance SUEZ. 

Nebezpečí poranění 
při obsluze stroje 
v majetku SUEZ 

Neprovádět žádnou činnost se zařízeními a spotřebiči v majetku 
SUEZ bez prokazatelného seznámení se s návodem k použití a 
pověření k obsluze. 

Úklid 

Kontakt s chemickou 
látkou a směsí 

Nemanipulovat s chemickými látkami a směsmi, které patří do 
majetku SUEZ. Nepřibližovat se k rozlitým chemickým látkám a 
směsím bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má 
vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle 
instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi). 

Nebezpečí uklouznutí 
na vlhké podlaze (po 
vytření) 

Nechodit pro vlhké podlaze, využít suchou část. V případě 
nutnosti, velmi opatrně – nepřeskakovat! 

Nebezpečí pádu 
předmětu z výšky (při 
práci na žebříku, 
schůdkách) 

Nepřibližovat se do blízkosti osoby, která provádí práci na 
vyvýšeném pracovišti (např. mytí oken). Hrozí pád předmětu nebo 
osoby! 
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Činnost Riziko Opatření 

Svoz odpadů 
Střet, kolize se 
svozovým vozidlem 

Pohybovat se pouze v koridoru pro pěší a zbytečně nevstupovat 
do komunikace pro vozidla. Nepřibližovat se k vozidlu na méně 
než 2 metry. V případě, že je přiblížení nezbytné, tak se osoba 
může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní řidič ví a čeká, až mu dá 
opět znamení, že může pokračovat v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené 
opatrnosti v blízkosti vozidel. 

Svoz odpadů 

Kontakt s chemickou 
látkou a směsí, 
odpadem, únik ropné 
látky ze svozového 
vozidla 

Nemanipulovat s uniklými chemickými látkami a směsmi 
(nebezpečnými odpady). Nepřibližovat se k rozlitým chemickým 
látkám bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má 
vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle 
instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi), 
popřípadě identifikačního listu nebezpečného odpadu. 

Pád ze zařízení nebo 
do zařízení 

Nevylézat na zařízení společnosti SUEZ (kontejnery, lisy apod.). 
Zařízení není uzpůsobeno pro pohyb osob. Hrozí pád ze zařízení. 
Dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s odpady zvláště u 
vstupního otvoru lisu, lisovacího kontejneru. 

Těžký úraz lisovacím 
zařízením 

Zákaz vstupu do vnitřního prostoru lisu, lisovacího kontejneru. 

Zasažení 
manipulovaným 
předmětem – 
břemenem, nebo 
manipulační 
technikou 

Zákaz vstupu pod zavěšené břemeno, ani do pásma nežádoucího 
pohybu břemene, nebo do pracovního prostoru manipulační 
techniky. Ukládat břemena tak, aby nehrozilo jejich sesunutí, 
nebo jejich pád. Respektovat pokyny obsluhy zařízení. 

Čištění jímek 
(např. lapolů) 

Střet, kolize 
s vozidlem 

Pohybovat se pouze v koridoru pro pěší a zbytečně nevstupovat 
do komunikace pro vozidla. Nepřibližovat se k vozidlu na méně 
než 2 metry. V případě, že je přiblížení nezbytné, tak se osoba 
může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní řidič ví a čeká, až mu dá 
opět znamení, že může pokračovat v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené 
opatrnosti v blízkosti vozidel. 

Nebezpečí pádu do 
otevřené jímky 

Nepřibližovat se do blízkosti otevřeného poklopu, nevstupovat do 
ohraničeného prostoru – hrozí pád do jímky. V případě nutnosti 
přiblížit se, nejprve kontaktovat pracovníka SUEZ a bez jeho 
souhlasu a pokynů úkon přiblížení neprovádět. 

Kontakt s chemickou 
látkou a směsí, 
odpadem, únik ropné 
látky 

Nemanipulovat s uniklými chemickými látkami a směsmi 
(nebezpečnými odpady). Nepřibližovat se k rozlitým chemickým 
látkám bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má 
vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle 
instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi), 
popřípadě identifikačního listu nebezpečného odpadu. 

Nebezpečí uklouznutí 
na vlhké, či jinak 
znečištěné vozovce 
(v případě úkapů při 
čištění) 

Nevstupovat do prostoru v blízkosti prováděných čistících prací. 
V případě ponechání uniklých odpadů na vozovce upozornit 
odpovědnou osobu SUEZ a dbát na její uklizení. V případě 
nutnosti pohybu přes zasažený prostor se pohybovat velmi 
opatrně – nepřeskakovat! 

Komplexní 
odpadové 
hospodářství 
u zákazníka 

Nebezpečí zakopnutí 
o předměty, odpady 
apod. 

Dbát zvýšené opatrnosti v případě pohybu v prostoru pro 
shromažďování odpadu. Vstupovat pouze v nutných případech. 

Pád ze zařízení nebo 
do zařízení 

Nevylézat na zařízení společnosti SUEZ (kontejnery, lisy apod.). 
Zařízení není uzpůsobeno pro pohyb osob. Hrozí pád ze zařízení. 
Dbát zvýšené opatrnosti při nakládání s odpady zvláště u 
vstupního otvoru lisu, lisovacího kontejneru. 
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Činnost Riziko Opatření 

Komplexní 
odpadové 
hospodářství 
u zákazníka 

Sražení, přimáčknutí, 
přejetí osoby 
manipulačním 
vozíkem, pád 
převáženého 
předmětu pomocí 
manipulačním 
vozíkem 

Nepohybovat se v blízkosti či dráze manipulačním vozíkem, 
dodržovat bezpečný odstup min. 2 m. V případě, že je přiblížení 
nezbytné, tak se osoba může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní 
řidič (obsluha) ví a čeká, až mu dá opět znamení, že může 
pokračovat v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti 
manipulačního vozíku. 

Zasažení 
nebezpečným 
odpadem 

Nemanipulovat s uniklými chemickými látkami a směsmi 
(nebezpečnými odpady). Nepřibližovat se k rozlitým chemickým 
látkám bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má 
vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle 
instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi), 
popřípadě identifikačního listu nebezpečného odpadu. 

Těžký úraz lisovacím 
zařízením 

Zákaz vstupu do vnitřního prostoru lisu, lisovacího kontejneru. 

Kontaminace 
povrchových vod 

Seznámení se havarijními plány a plány opatření pro případ 
mimořádných událostí. 

Letní a zimní 
údržba 
(údržba 
komunikací, 
zeleně 
apod.) 

Střet, kolize 
s vozidlem 

Pohybovat se pouze v koridoru pro pěší a zbytečně nevstupovat 
do komunikace pro vozidla. Nepřibližovat se k vozidlu na méně 
než 2 metry. V případě, že je přiblížení nezbytné, tak se osoba 
může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní řidič ví a čeká, až mu dá 
opět znamení, že může pokračovat v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené 
opatrnosti v blízkosti vozidel. 

Poranění v důsledku 
zasažení osob 
úletem odřezaných 
zbytku, či 
vymrštěných 
předmětů řezným 
nástrojem 

Nepřibližovat se k osobě provádějící prořez, sekání či vyžínání do 
bližší vzdálenosti než 15 m. V případě nutnosti přiblížení musí dát 
přibližující se osoba z bezpečné vzdálenosti znamení 
pracovníkovi, aby stroj zastavil a až po zastavení se může 
bezpečně přiblížit. Pracovník může opět pokračovat v práci  

Hluk v blízkosti 
prováděných prací 
(křovinořezy) 

Nevystavovat se zdroji hluku. V případě potřeby požádat o 
zastavení prací. 

Požár, výbuch 
způsobený 
manipulací 
s hořlavými 
kapalinami (benzín) 

Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 
v blízkosti hořlavých kapalin. Nepovolit žádné činnosti vedoucí ke 
vzniku požáru, případně na tyto skutečnosti pracovníky SUEZ 
upozornit. 

Kontakt s chemickou 
látkou a směsí 

Nemanipulovat s chemickými látkami a směsmi, které patří do 
majetku SUEZ. Nepřibližovat se k rozlitým chemickým látkám a 
směsím bez zjištění informací o jakou látku se jedná a jaké má 
vlastnosti. Havárii lokálního charakteru nahlásit a likvidovat dle 
instrukcí uvedených v bezpečnostním listu dané látky (směsi). 

Uklouznutí, pád, 
nehoda 

V zimních měsících dbát zvýšené opatrnosti, využívat ošetřené 
části. 

Kontakt se zařízením 
provádějící údržbu 

Nevstupovat do dráhy pohybujícího se zařízení. Nepřibližovat se 
k zařízení na méně než 2 metry. V případě, že je přiblížení 
nezbytné, tak se osoba může přiblížit, až se přesvědčí, že o ní 
obsluha ví a čeká, až mu dá opět znamení, že může pokračovat 
v jízdě (úkonu). Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti zařízení. 

 


