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Určená osoba odpovědná za činnost externí firmy v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., ve spolupráci 
s oprávněným vedoucím zaměstnancem, provede pracovníkům dodavatelské firmy nejpozději v den zahájení 
činnosti školení o zásadách bezpečnosti práce a požární ochrany v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 
Záznam o školení externích zaměstnanců bude řádně vyplněn a bude založen v evidenci na personálním 
oddělení u paní Zdenky Bártkové a v kopii u vedoucích pracovníků. 

 
Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

I. Požadavky na zajištění BOZP: 
 

1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit se s riziky vyplývajícími 
z činností prováděných zaměstnanci Letiště Ostrava, a.s. 

2. rizika ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.: 

- riziko hluku – na letištních plochách používat ochranu sluchu; 
- riziko ozáření - neionizující záření vznikající při svařování; ionizující záření hrozí při 

nesprávném používání rentgenových zařízení; 
- riziko zachycení rotujícími částmi strojů a zařízení - ve výrobních provozech - nezdržovat se 

v blízkosti rotujících částí strojů a zařízení, pohybovat se jen po vyznačených komunikacích; 
- riziko zakopnutí na vnitřních i vnějších komunikacích - při pohybu dbát zvýšené opatrnosti, 

vyhýbat se nerovnostem, výstupům apod.; 
- riziko sražení nebo přimáčknutí jedoucím, couvajícím nebo se otáčejícím vozidlem (osobní 

vozidla, nákladní vozy, autobusy, motorový manipulační vozík, traktor, dopravní prostředky 
pro údržbu letištní plochy, vozidla hasičského záchranného sboru apod. ) - dodržovat pravidla 
bezpečného pohybu po komunikacích, tzn. nevstupovat do jízdní dráhy vozidel, letadel, pro 
chůzi využít zejména chodníky nebo okraje vozovek, mít vždy dostatečný přehled o situaci na 
komunikaci, při vstupu na letištní plochu mít výstražnou vestu;  

- riziko pádu – pracoviště HZS – skluzy; 
- další rizika jsou vypsána v příloze dokumentu. 

3. písemně informovat Letiště Ostrava, a.s. o rizikách možného ohrožení života a zdraví, vyplývajících 
z jeho činnosti,  

4. zajistit, aby pracovní činnosti byly organizovány a prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení dalších 
osob, které se v areálu pohybují,  

5. dodržovat zákaz manipulace s výrobním zařízením, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné 
zakázky, 

6. dodržovat pokyny vyjádřené bezpečnostními značkami a signály, 
7. používat stanovené OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), 
8. v případě úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele bude společností Letiště Ostrava, a.s. 

poskytnuto ošetření (lékárnička na pracovišti) – vyšetření úrazu a jeho příčin musí provést 
zaměstnavatel postiženého zaměstnance v součinnosti se zástupcem společnosti Letiště Ostrava, a.s., 

9. nevykonávat činnost ve společnosti pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, tyto do areálu 
společnosti nevnášet ani pod jejich vlivem do areálu nevstupovat - na vyzvání oprávněných osob, 
pověřených vedením společnosti tímto úkolem, jsou osoby povinni podrobit se zjištění, zda nejsou 
pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

10. dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách Letiště Ostrava, a.s. 
11. nosit viditelně označení identifikační kartou Letiště Ostrava, a.s. 
12. dodržovat maximální povolenou rychlost vozidel na vnitropodnikových komunikacích – stanoveno 

v Dopravním řádu, 
13. zákaz vstupu na letecké pohybové plochy (LPP), pokud se nejedná o místo výkonu práce, 
14. dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

 
II. Požadavky na zajištění PO: 
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Dodržovat předpisy a pokyny týkající se požární ochrany,  
zejména: 

1. počínat si tak, aby svou činností nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a 
majetek, 

2. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, 
3. pro bezpečné provádění požárně nebezpečných činností v úsecích se zvýšeným požárním 

nebezpečím, musí být vystaven a podepsán písemný „Příkaz ke svařování“- bez něj nesmí být práce 
tzv. tepelného charakteru (pálení elektrickým obloukem nebo plamenem, svařování elektrickým 
obloukem nebo plamenem, nahřívání plamenem, řezání či broušení ruční bruskou apod.) zahájeny,  

4. pro bezpečné provádění požárně nebezpečných činností v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být 
vystaven a podepsán písemný „Příkaz k provedení práce v prostředí s nebezpečím výbuchu“- bez něj 
nesmí být práce tzv. tepelného charakteru zahájeny,  

5. nebezpečné chemické látky a přípravky musí být uchovávány na vyhrazených místech tak, aby 
nemohlo dojít k jejich úniku do okolního prostředí - hořlavé kapaliny (oleje, barvy, ředidla a apod.) 
musí být opatřeny záchytnými vanami,    

6. nezastavovat (např. materiálem) únikové cesty, nástupní plochy, nouzové východy, rozvodná zařízení 
elektrické energie, hlavní uzávěry plynu, vody, věcné prostředky požární ochrany a požárně technická 
zařízení,  

7. seznámit se s rozmístěním věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení na 
daném pracovišti a umět je použít,  

8. v případě vzniku požáru, nehodové události nebo živelné pohromy se řídit požární poplachovou 
směrnicí a požárně evakuačním plánem, 

 
Po ukončení činnosti uvést pracoviště do původního stavu a předat jej kontaktní osobě určené společností 
Letiště Ostrava, a.s. 
 
Další povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu firmy Letiště Ostrava, a.s.: 
 

• dodržovat zákaz pořizování jakékoliv filmové a snímkové fotografické dokumentace v celém areálu 
společnosti – výjimku může povolit pouze zástupce ostrahy letiště a to písemnou formou, 

• dodržovat mlčenlivost týkající se informací ohledně výrobního procesu získaných při pobytu 
v organizaci. 
  

 
 
 
Zástupce externí společnosti prohlašuje, že budou dodržovány právní předpisy a technické normy vztahující 
se k jejich vykonávané činnosti, a že veškeré práce a činnosti budou prováděné odborně a zdravotně 
způsobilými zaměstnanci. 
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Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

Externí zaměstnanci a osoby, které se zdržují v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., berou na 
vědomí, že mohou být ohroženi níže uvedenými riziky a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se 
pokyny kontaktního zaměstnance nebo vedoucích jednotlivých pracovišť a používat potřebné OOPP. 
Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí zaměstnanci zhotovitele zahájit práci 
v areálu a objektech společnosti Letiště Ostrava, a.s. 

RIZIKO VÝSKYT / ZDROJE RIZIK OPATŘENÍ 

ZAKOPNUTÍ, PÁD 
OSOBY všechny prostory 

pohybovat se pouze za ochranným manipulačním pásmem; 
pohybovat se pouze po komunikacích k tomu určených; 
pozornost při pohybu na pracovišti (zakopnutí o hadice, 
prodlužovaní kabely, kotevní části přípravků…); 
zákaz vstupu na střechy, schůdky, žebříky a zvýšená 
pracoviště bez povolení a bez použití OPP; 
používat vhodné žebříky, plošiny, lávky, nepoužívat 
improvizovaná zvýšená pracoviště,  
ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTOR SKLUZU NA PRACOVIŠTI 
HZS!!! 

SVÁŘEČSKÉ 
AEROSOLY svářečská pracoviště pravidelně větrat a používat odsávání 

HLUK letecké pohybové plochy (LPP) dodržovat používání chráničů sluchu 

OZÁŘENÍ 

neionizující záření vznikající při 
svařování; ionizující záření hrozí 
při nesprávném používání 
rentgenových zařízení 

pohybovat se na vyhrazených pracovištích; 
dodržovat pokyny uvedené v návodu výrobce; 
dodržovat zákaz manipulace se zařízení, ke kterému nemáte 
oprávnění; 
používat OOPP 

CHEMICKÉ 
ŠKODLIVINY sklad barev, chemických látek 

zákaz vstupu do prostoru skladu bez vědomí a doprovodu 
mistra pracoviště;  
zákaz neoprávněné manipulace; 
pravidelně větrat pracoviště a používat odsávání 

ZRANĚNÍ STROJEM 
NEBO ZAŘÍZENÍM - 
ZACHYCENÍ, 
NAVINUTÍ, 
PŘIMÁČKNUTÍ… 

pracoviště s výskytem obráběcích 
strojů, soustruhů, stojanových 
brusek, vrtaček pil, polohovacích 
přípravků, mechanických 
stojanových zvedáků, svařovacích 
poloautomatů, mobilních lešení 
atd. 

nevstupovat do nebezpečného prostoru; 
nezdržovat se v blízkosti rotujících části zařízení, střižných a 
tlačných míst; 
zákaz nošení volného oblečení, šátků, obvazů, rukavic, řetízků, 
náramků;  
dlouhé vlasy mít schované a v copu 

ZASAŽENÍ ÚLOMKY 
MATERIÁLU 

zámečnická a svářečská 
pracoviště, pracoviště 
kovoobráběcích strojů 

dodržovat používání ochranných brýlí, obličejového štítu; 
nastavení ochranného krytu při práci; 
zákaz pohybu mimo vyznačené komunikace a vstupu do 
ohrožených prostor 

SEVŘENÍ VRATY posuvná elektricky ovládaná 
vrata, roletová vrata 

zákaz vstupu a vjezdu do nebezpečného prostoru zvedacích 
vrat pokud jsou v pohybu; 
funkční čidla proti sevření 

BŘEMENA – 
PÁD/NÁRAZ/PŘIR
AŽENÍ/ZRANĚNÍ O 
OSTRÉ HRANY 

manipulace a přeprava břemen, 
sklady a skladovací prostory, 
volně skladovaná břemena 

zákaz zdržování se pod břemenem popř. v pásmu nežádoucího 
pohybu;  
dodržovat používání ochranné přilby, rukavic; 
při ukládání břemen používat zarážky; 
vyloučit práci nad sebou;  
dodržovat zásady bezpečné manipulace s materiálem; 
dbát pokynů odpovědných zaměstnanců 
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RIZIKO VÝSKYT / ZDROJE RIZIK OPATŘENÍ 

STŘET S VOZIDLEM silniční vozidla, traktory, motorové 
vozíky 

respektovat dopravní značení v areálu;  
dodržovat maximální rychlost vozidla 20 km/hod na venkovní 
ploše a 5 km/hod uvnitř provozních hal; 
řídit dopravní prostředky pouze s platným osvědčením; 
dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu společnosti; 
chodit volně a neběhat; 
ve vyhrazených prostorech používat reflexní vesty; 
zákaz používání osobních hudebních přehrávačů;  
dávat pozor při vycházení zpoza rohu; 
zákaz vstupu do dráhy přejíždějícího vozidla 

STŘET S LETADLEM letecké pohybové plochy (LPP) 
zákaz vstupu do prostor letištní pohybové plochy bez povolení 
a doprovodu!!; 
respektovat používání OOPP – reflexní vesta 

MIMOŘÁDNÁ 
UDÁLOST 
(HAVÁRIE, POŽÁR, 
ÚRAZ...) 

všechna pracoviště společnosti 

seznámit se na pracovišti s umístěním prostředků pro 
zvládnutí mimořádné události (PHP, hydranty, lékárnička, 
havarijní soupravy, uzávěry vody, plynu a elektrické 
energie…); 
oznamovat veškeré mimořádné události; 
hlásit veškeré stavy, které mohou vést k mimořádné události; 
práce mimo pracoviště určené pro trvalé svařování provádět 
pouze na základě Příkazu ke svařování 

ÚRAZ 
ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 

rozvaděče, kabelové kanály, 
trafostanice, elektrické zařízení 
strojů a technických zařízení 

zákaz zásahu do zařízení, používání poškozeného nářadí, 
vedení kabelů po komunikacích;  
dodržovat ochranná pásma k zařízením;  
zařízení, na kterých se pracuje a příslušné hlavní vypínače, 
označit cedulí nezapínat - zajistit proti neoprávněnému 
zapnutí; 
provádět práce na el. zařízeních pouze pracovníky s příslušnou 
odbornou způsobilostí 

CHEMICKÉ LÁTKY 
A SMĚSI 

práce s chemickými látkami a 
směsmi 

Bezpečnostní list, symboly nebezpečnosti, R/H a S/P věty;  
dodržování návodu na používání, používání osobních 
ochranných pomůcek (ochranných rukavic, ochranného štítu, 
respirátoru, …); 
Pokyn pro zvládnutí havarijních situací a situací havarijního 
ohrožení; 
Plán opatření pro případ havárie - skladování v zabezpečených 
prostorech 

KONTAMINACE 
POVRCHOVÝCH 
VOD 

práce s vodou závadnými 
produkty, NCHLaS 
stroje s obsahem vodou 
závadných produktů 

vyvarovat se práce přímo nad kanalizaci, rostlým terénem; 
neumývat v areálu vozidla a mechanizaci; 
nevylévat NCHLaS do odpadu, kanalizace; 
používat stroje a zařízení v bezchybném stavu; 
pokyn pro zvládnutí havarijní situací a situací havarijního 
ohrožení; 
plán opatření pro případ havárie 

ODPADY práce s materiály obsahující 
nebezpečné složky 

separace vzniklých odpadů; 
ukládání odpadů na příslušná místa; 
zpětný odběr výrobků (odpadů vzniklých při provádění 
činností); 
před ukončením činností provést důkladný úklid, včetně 
odstranění veškerých zůstatků činnosti. 

ZNEČIŠTĚNÍ 
OVZDUŠÍ 

stroje a zařízení znečišťující 
ovzduší (emise) 

používání zařízení omezující produkci emisí; 
nespalovat v areálu látky uvolňující do ovzduší nebezpečné 
složky 
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ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S BEZPEČNOSTNÍMI, POŽÁRNÍMI A ENVIRONMENTÁLNÍMI 
RIZIKY VE SPOLEČNOSTI Letiště Ostrava, a.s.  A OPATŘENÍ K JEJICH ELIMINACI 

Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s bezpečnostními, požárními a 
environmentálními riziky ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. a opatření k jejich eliminaci, a že budou dané 
povinnosti dodržovat, včetně dalších požadavků BOZP, PO a environmentu, s nimiž je již dříve seznámil 
vlastní zaměstnavatel. 

V případě potřeby přiložte další list 

 
 
V případě proškolení pouze zástupce externí firmy, je tento povinen prokazatelně proškolit své podřízené 
s výše uvedenými skutečnostmi. 

Seznámení provedl:   Dne:   

Za spol. Letiště Ostrava a.s. 
převzal: 

     

  
Příjmení a jméno 
kontaktní osoby 

  
Útvar a funkce 

  
Podpis 

 

 DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ DATUM 
NAROZENÍ 

NÁZEV EXTERNÍ 
FIRMY 

PODPIS 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      


