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Účelem je 

• Zajistit plnění zákonných požadavků našich dodavatelů prací

• Zajistit bezpečnost práci našich dodavatelů . Vašich zaměstnanců

• Minimalizovat riziko vzniku úrazu, mimořádné události

Co požadujeme

1. Ke každé námi objednané práci předložit Vaši analýzu rizik – splnění
legislativního požadavku Zákoníu práce

2. V případě práci se zvýšeným rizikem vydat Povolení pro práce se
zvýšeným rizikem
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Základní pravidla BOZP – práce se zvýšeným rizikem

Seznam prací se zvýšeným rizikem:
• práce ve výškách (práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky 1,8 m) vyjma rutinních prací ze žebříků

• svařování a práce s otevřeným plamenem

• práce v prostorech s nebezpečím výbuchu

• stavební zásahy do konstrukce objektů

• práce na elektrických systémech nebo zařízeních ( pro napětí od 400 V)

• práce, které mohu být spojené s omrznutím, popálením (nízkou nebo vysokou teplotou)

• otevírání/vytváření uzavřeného prostoru a vstup do něj, práce v zařízeních, pod/nad úrovní terénu,

• práce v blízkosti veřejných dopravních tras a komunikací

• nerutinní (vysokorychlostní výtahy, nerovnoměrné zatížení, jeřábnické práce apod.) práce za použití motorem poháněných zařízení (VZV, 
stavební stroje...)  

• nerutinní (například bourací) práce s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi (součástí povolení musí být i schválení nebezpečné 
chemické látky/směsi před jejím použitím oddělením EHS)

• práce na zásobnících plynů a kapalin nebo na distribučních linkách, které jsou pod tlakem nebo obsahují nebezpečné chemické 
látky/směsi 

• práce s rizikem poškození zásobníků plynů a kapalin nebo distribučních linek, které jsou pod tlakem nebo obsahují nebezpečné 
chemické látky/směsi 

• práce na dekontaminovaných zařízeních, rozvodech, zásobnících, jímkách apod. 

• práce s rizikem poškození zařízení, zásobníků nebo distribučních linek, které může vést ke vzniku havárie, úniku nebezpečných látek/ 
nebezpečných odpadů nebo kontaminace životního prostředí

• výkopové práce (hlouběji než 1,2m)

• ostatní práce, které zadavatel práce zhodnotí jako práce s neobvyklým rizikem

Práce se zvýšeným rizikem NESMÍ být vykonávány bez platného „Povolení“
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Kontrola prováděna pověřeným pracovníkem dodavatele – Záznam je součásti povolení

• Je prováděna pouze u prací delších než jeden týden, kdy je potřeba provést minimálně jednu kontrolu

• Záznam o kontrole je součástí Povolení pro práce se zvýšeným rizikem

• Za vyplnění odpovídá pověřený pracovník dodavatele

• Kontrola je především zaměřena na:

o Kontrolu přítomnosti a plnění povinnosti „osoby zodpovědné za přímý dohled nad bezpečným prováděním práce“

o Kontrolu toho, zda je práce vykonávána v souladu s podmínkami ve vydaném Povolení pro práce se zvýšeným rizikem

o Kontrolu všeobecných zásad BOZP, PO a OŽP

Kontrola prováděna pracovníkem EHS objednatele – Záznam je součásti povolení

• Je prováděna pouze u prací delších než jeden týden, kdy je potřeba provést minimálně jednu kontrolu

• Záznam o kontrole je součástí Povolení pro práce se zvýšeným rizikem

• Za vyplnění odpovídá pověřený pracovník dodavatele

• Kontrola je především zaměřena na:

o Kontrolu přítomnosti a plnění povinnosti „osoby zodpovědné za přímý dohled nad bezpečným prováděním práce“

o Kontrolu toho, zda je práce vykonávána v souladu s podmínkami ve vydaném Povolení pro práce se zvýšeným rizikem

o Kontrolu všeobecných zásad BOZP, PO a OŽP



• Oznámit použití chemických látek a směsí zadavateli práce

• Vyplnit formulář Povolení práce se zvýšeným rizikem

• Předat bezpečnostní listy od chemických látek a přípravků zadavateli práce

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Vydávání povolení pro práce se zvýšeným rizikem:

• Vydává a schvaluje dodavatel

• Formulář pro povolení práce Vám zašle zadavatel prací ON Semiconductor

• Ověřuje zadavatel (zástupce ON Semiconductor)

• Se vydává pro konkrétní práci 

• Může mít platnost více dnů, pokud se podmínky v něm uvedené nemění 

• Kontroluje, zda jsou  splněny zákonné požadavky související s bezpečným prováděním práce 

• Definuje „osobu zodpovědnou za přímý dohled nad bezpečným prováděním práce“

o Musí být přítomna na pracovišti po celou dobu vykonávání prací se zvýšeným rizikem

o Během dohledu NESMÍ VYKONÁVAT JINOU PRACOVNÍ ČINNOST

Práce se zvýšeným rizikem NESMÍ být vykonávány 

bez:

• platného „Povolení“

• přítomnosti „osoby zodpovědné za přímý dohled 

nad bezpečným prováděním práce“ 


