
Lehká Martina (UNP-SPO)   14.07.2022 12:03:00 

 SPOLANA s.r.o.  Číslo:            B-3.16.10 
 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Staré číslo:   BI-00-03 

 Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana           1  z  6 

 
 

NÁZEV:          PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

 

 
  Gestor:                                                              útvar Bezpečnosti  
 

Datum první účinnosti:                                             04. 08. 2021 

 

Obsah 

1  ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 2 
2  ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK ........................................................................................................... 2 
3  ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE .............................................................................................................................. 2 

3.1 Identifikace rizik ................................................................................................................................................ 2 
3.2 Rozčlenění areálu SPOLANA s.r.o. dle výskytu existujícího rizika.................................................................. 2 
3.3 Značení zón v areálu SPOLANA s.r.o. ............................................................................................................ 2 

4  VYBAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ OOPP .................................................................................................................... 3 
4.1 Standard pro práci a pohyb v Komerční zóně.................................................................................................. 3 
4.2 Standard pro práci a pohyb v zóně CHEMOPARK .......................................................................................... 3 
4.3 Speciální prostředky ochrany ........................................................................................................................... 3 
4.4 Výjimky z povinnosti používat OOPP ............................................................................................................... 3 

5  POUŽÍVÁNÍ OOPP ................................................................................................................................................ 4 
5.1 Zásady používání ochranné přilby ................................................................................................................... 4 
5.2  Zásady používání ochranných brýlí ................................................................................................................ 4 

6  VYBAVENÍ OOPP – EXTERNÍ OSOBY ............................................................................................................... 4 
7  SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ................................................................................................................................ 5 
8  ZÁZNAMY ............................................................................................................................................................. 5 
9  VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK ............................................................................................................................ 5 
10  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .............................................................................................................................. 6 

10.1 Seznámení s touto bezpečnostní instrukcí .................................................................................................... 6 
10.2 Zrušení BI 00-03 ............................................................................................................................................ 6 
10.3 Evidence a dlouhodobé uložení této BI ......................................................................................................... 6 

11  SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................................... 6 
 
      Příloha č. 1 – Doporučené typy OOPP pro ochranu dýchacích cest – Únikové masky pro případ evakuace 

      Příloha č. 2 – Doporučené typy OOPP pro ochranu zraku 
      Příloha č. 3 – Osobní karta - Karta OOPP 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Vypracoval: Prověřil: Schválil: č. výt./revize 
gestorský útvar,                   /    0 
Branislav Hric Martin Čech Martin Čech  

vedoucí útvaru Bezpečnosti 
 

ředitel HSE&Q, PVISŘ ředitel HSE&Q, PVISŘ Účinnost od: 

Dne:  20. 07. 2021 Dne:  21. 07. 2021 Dne:  21. 07. 2021 04. 08. 2021 



 SPOLANA s.r.o.  Číslo:           B-3.16.10 
 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Staré číslo:  BI-00-03 
 Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana          2  z  6 

 

Vypracoval: Prověřil: Schválil: č. výt./revize 
gestorský útvar,                   /    0 
Branislav Hric Martin Čech Martin Čech  

vedoucí útvaru Bezpečnosti ředitel HSE&Q, PVISŘ ředitel HSE&Q, PVISŘ Účinnost od: 
Dne:  20. 07. 2021 Dne:  21. 07. 2021 Dne:  21. 07. 2021 04. 08. 2021 

Lehká Martina (UNP-SPO)   14.07.2022 12:03:00 

1  ÚVOD 

Tato bezpečnostní instrukce (BI) s celopodnikovou platností určuje pravidla pro používání osobních ochranných 
pracovních prostředků v areálu SPOLANA s.r.o. 
 
 

2  ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK 

Tato BI je šířena podnikovým útvarům v elektronické podobě v databázi ”Podniková legislativa ” v Lotus Notes 
a externím firmám na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. (http://www.spolana.cz/v pohledu „Služby a areál/Legislativa“).  
 

Tato BI platí pro práci na všech pracovištích SPOLANA s.r.o. Její porušení může mít za následek postih 
a uplatnění náhrady škody, a to i za škody způsobené na zdraví zaměstnanců, dle zákonných předpisů. 
 

Povinnost použití osobních ochranných pracovních prostředků se vztahuje na všechny zaměstnance SPOLANA 
s.r.o. i na další osoby, které vstupují nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v areálu SPOLANA s.r.o.  
Externí osoby jsou o této povinnosti informovány v rozsahu stanoveném směrnicemi S-4.1.5 „Povinnosti externích 
subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“ a S-4.1.7 „Propustkový řád“ (jsou dostupné na webových stránkách SPOLANA 
s.r.o. http://www.spolana.cz  v pohledu „Služby a areál/Legislativa“). 
 
 

3  ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE 

3.1 Identifikace rizik 

Obsluha technologických zařízení, jeho údržba a kontrolní činnost si vyžaduje v mnoha případech pohyb osob 
v prostorách, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy, očí, těla nebo nohou. Jedná se mimo jiné o: 

- riziko mechanického poranění hlavy pádem předmětů nebo naražením hlavy na ostré hrany konstrukcí 
a zařízení (různě zúžený profil pro pohyb)  

- riziko zasažení očí nebo odkrytých částí těla při všech činnostech a manipulacích s nebezpečnými chemickými 
látkami, dále při řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod. 

- riziko poranění nohou pohybem v členitém terénu, při provádění obslužných nebo kontrolních činností 
a manipulací na zařízení, manipulaci s materiálem, řezání, broušení, vrtání, sváření, úklidu apod. 

- riziko poškození dýchacích cest působením nebezpečných látek (plyny, prachy, aerosoly atd.). 
 

V Komerční zóně, která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny, pronajaté objekty, administrativní 
prostory), je pro osoby riziko významně nižší, nicméně se nevylučuje použití ochrany dle Hodnocení rizik pro 
konkrétní oblast. 
 

Pravidelné hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků se provádí dle SGŘ-23-06 
(následně S-3.16.3) „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“. 
 
3.2 Rozčlenění areálu SPOLANA s.r.o. dle výskytu existujícího rizika  

Po posouzení charakteru prováděných činností a jejich rizik pro zaměstnance je areál SPOLANA s.r.o. rozdělen do 
dvou zón. Rozdělení areálu je vymezeno v příloze č.1 S-4.1.7 „Propustkový řád“. 

- zóna CHEMOPARK  –  výrobní prostory se zvýšeným rizikem zranění 

- zóna Komerční     –  ostatní prostory s běžným rizikem zranění 
 
3.3 Značení zón v areálu SPOLANA s.r.o. 

Hranice zóny CHEMOPARK je vymezena bezpečnostním značením dle přílohy č. 1 S-4.1.7 „Propustkový řád“. 
Na všech vjezdech do zóny CHEMOPARK je nainstalováno svislé značení dle přílohy č. 1 S-4.1.7 „Propustkový 
řád“ obsahující značky příkazu k používání přilby, ochranných brýlí, pracovního oděvu, pracovní obuvi a ochranné 
masky pro případ evakuace. 
  

http://www.spolana.cz/
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4  VYBAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ OOPP 
 

4.1 Standard pro práci a pohyb v Komerční zóně 
 

PRO ZAMĚSTNANCE SPOLANA s.r.o. stanoví rozsah použití OOPP 

ODPOVĚDNÝ ZAMĚSTNANEC KONKRÉTNĚ PRO VYKONÁVANÉ ČINNOSTI 
 

Všechny osoby musí respektovat instalované výstražné bezpečnostní značení  
(značky zákazu, výstrahy, příkazu a informativní)   

 
4.2 Standard pro práci a pohyb v zóně CHEMOPARK  
 

            ZAMĚSTNANCI SPOLANA s.r.o. JSOU POVINNI TRVALE POUŽÍVAT: 
 

- OCHRANNOU PŘILBU 
- OCHRANNÉ BRÝLE 
- OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV  
- PRACOVNÍ OBUV  
- OCHRANOU ÚNIKOVOU MASKU PRO PŘÍPAD EVAKUACE  
    (neslouží na operace definované v odst. 4.3, masku má osoba vždy u sebe). Pokud má zaměstnanec u sebe 

obličejovou masku pro práci dle odst. 4.3, nemusí mít ochranou únikovou masku pro případ evakuace. 
 

   Výjimky z povinnosti používat OOPP viz odst. 4.4. 

 
4.3 Speciální prostředky ochrany 

Pokud je pro některé definované operace stanoveno použití speciálních OOPP pro ochranu zraku, sluchu, 
obličeje, těla, pokožky nebo dýchacích cest (speciální přilby, ochranné brýle, obličejové štíty, ochranné 
obličejové masky, chrániče sluchu, speciální obuv apod.), musí být vždy použity přednostně (stanoveno např. 
Bezpečnostní instrukcí - místním provozně bezpečnostním předpisem pro pracoviště, provozním řádem nebo 
doporučením výrobce); tato podmínka může platit i mimo zónu CHEMOPARK. 

- V laboratořích - při manipulaci s chemickými látkami se použití ochranných brýlí vyžaduje !  

- V ostatních případech použije zaměstnanec k ochraně očí některý z  druhů brýlí doporučených v příloze č. 2.  

- Při jízdě na kole na komunikacích v zóně CHEMOPARK, kdy je povinnost používat cyklistickou ochrannou 
přilbu schváleného typu dle B-3.16.12, musí být současně používány ochranné brýle v souladu s B-3.16.12. 

 
4.4 Výjimky z povinnosti používat OOPP 

Pro pohyb osob v zóně CHEMOPARK byly vytvořeny tzv. Zelené zóny stanovené pro průchody v zóně 
CHEMOPARK; jsou vyznačeny příloze č.1 S-4.1.7 „Propustkový řád“; v Zelených zónách je povoleno se pohybovat 
bez osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a v civilním oděvu po nezbytnou dobu, tj. k přemístění do 
a ze šaten a do administrativních částí, které jsou se Zelenými zónami propojené. Je zakázáno opouštět tyto zóny 
bez osobních ochranných pracovních prostředků. 
Výše uvedené platí pouze pro pohyb v těchto zónách, který přímo souvisí s plněním pracovních úkolů, jako jsou 
úkony potřebné k výkonu práce, činnosti nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé 
v době přestávky v práci na jídlo a oddech (při cestě do/z práce a na/z oběda).  
Zaměstnanci SPOLANA s.r.o. jsou povinni dodržovat při cestě do/z práce a na/z oběda tyto Zelené zóny. 

Na vlastním vnitrobloku musí zaměstnanec použít nejkratší cestu po komunikacích, která nesmí vést nebezpečným 
prostorem – trasu určí příslušný vedoucí zaměstnanec / vedoucí osoba). 
Pravidlo platí pro zaměstnance SPOLANA s.r.o., externí osoby i pro návštěvy, které na dané trase nevykonávají 
žádnou činnost a jdou přímo na místo určení.  

Zelené zóny jsou označené směrovými tabulemi se zelenými šipkami a zeleným obdélníkem. 
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Ochranná přilba a brýle nemusí být použity  

- Při pohybu v administrativních budovách, kancelářích, šatnách, hygienických zařízeních, jídelnách  

- Při řízení vozidel a jiných strojů, pokud mají kryté kabiny pro řidiče a spolujezdce 

- Při jízdě na kole / koloběžce do zaměstnání a ze zaměstnání na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o. 
(je povinnost používat pouze cyklistickou ochrannou přilbu schváleného typu dle B-3.16.12)  

- V prostorech všech velínů výrobních závodů / provozů Výrobního úseku a Provozního úseku. 

Ochranná přilba nemusí být použita 

- Při práci v extrémních polohách (vleže, vkleče, apod.), pokud je zajištěna bezpečnost jiným způsobem. 

Ochranné brýle nemusí být použity 

- Při obsluze železniční vlečky, pokud je prováděna v prostoru vymezeném profilem kolejiště nebo souvisí 
s posunem vozů, a to pouze v  případě, že nejsou prováděny činnosti, kdy prach nebo jiná část může 
zasáhnout oči zaměstnance (čištění tlakovým vzduchem, zametání, oplachování tlakovou vodou atd.). 

Použití alternativních prostředků ochrany hlavy 

- Jako alternativní prostředek ochrany hlavy mohou zaměstnanci obsluhující granulaci kaprolaktamu (závod KL) 
použít „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812) ve vymezeném prostoru:   

- hala automatické pytlovací linky a paletizace v 1.p. objektu D261A 

- mezisklad palet v 2.p. objektu D261A a část schodiště mezi 1. a 2. patrem propojujícím vymezené prostory. 

- Zaměstnanci Ostrahy podniku mohou při výkonu služby v prostoru zóny CHEMOPARK použít jako alternativní 
prostředek ochrany hlavy „Ochrannou čepici stylu baseball“ (se skořepinou odolnou vůči nárazu dle EN812). 
Výjimka neplatí pro pohyb v prostoru instalovaných technologií. 

 

5  POUŽÍVÁNÍ OOPP 

5.1 Zásady používání ochranné přilby 

- Před každým použitím je třeba přilbu důkladně prohlédnout. Při zjištění jakéhokoli poškození skořepiny je nutné 
přilbu okamžitě vyřadit. Poškozené části vnitřního vybavení je možno nahradit novými. 

- Životnost: na výlisku ochranné přilby je vyznačen měsíc (nebo čtvrtletí) a rok výroby přilby. V návodu výrobce 
(dodavatele) je uvedena doba použitelnosti – zpravidla 5 let od data výroby. Po uplynutí této doby je nutno 
přilbu vyměnit.  

!  UPOZORNĚNÍ:  Přilba, která byla vystavena silnému nárazu, musí být vyřazena z dalšího používání, 

i když nejeví známky poškození.  
 

5.2  Zásady používání ochranných brýlí 

- Před každým použitím je třeba ochranné brýle důkladně prohlédnout – defektní brýle, poškrábaná skla a brýle 
opotřebené dlouhým užíváním je nutné vyměnit.  

- musí být použit některý z druhů brýlí doporučených v příloze č. 2 této BI; jiný typ ochrany zraku musí být 
předem projednán s útvarem Bezpečnosti – hlavní podmínkou při výběru brýlí je minimalizace rizika zasažení 
očí – musí být zajištěna ochrana zepředu (kompaktní zorník bez otvorů), tvar zorníku nebo bočnice musí zajistit 
ochranu z boku. 

- Pokud je nutná na pracovním místě kombinace více druhů OOPP (chrániče sluchu apod.), musí být voleny tak, 
aby jejich použití obsluhu co nejméně obtěžovalo, a musí být vzájemně slučitelné, za dodržení všech podmínek 
ochrany.  

 
6  VYBAVENÍ OOPP – EXTERNÍ OSOBY 
 

Externí osoby (tj. osoby, které nejsou zaměstnanci SPOLANA s.r.o. – zaměstnanci externích subjektů / firem, řidiči 
a závozníci vozidel přijíždějících k nakládce/vykládce, návštěvy, exkurze, kontrolní orgány apod.), pokud vstupují/ 
vjíždějí nebo se zdržují z jakýchkoli důvodů v zóně CHEMOPARK, musí být rovněž vybaveny přiměřenými OOPP 
v rozsahu stanoveném směrnicemi S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“ a S-4.1.7 
„Propustkový řád“. Za vybavení návštěv, exkurzí, kontrolních orgánů apod. OOPP zodpovídá zaměstnanec 
SPOLANA s.r.o. uvedený ve S-4.1.7 a S-4.1.5. 
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Pro pracovní činnosti pracovníků externích firem / subjektů stanoví rozsah použití OOPP odpovědný zaměstnanec 
dané firmy / subjektu konkrétně pro vykonávané činnosti. 

 

7  SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 
 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

S-4.1.10  „Pracovní řád“ 
S-4.1.7      „Propustkový řád“ 
S-4.1.5      „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“ 
S-3.12.1   „Záznamy“ 
SGŘ-23-06 (následně S-3.16.3)  „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“ 
R-3.12.2  „Změna systému podnikové legislativy SPOLANA s.r.o.“ 
MP-12-01 (následně M-3.16.8)    „Evidence vstupu do kontrolovaného pásma“            
BI 00-01 (následně B-3.16.9)  „Základní bezpečnostní instrukce pro zaměstnance“ 
B-3.16.12     „Používání jízdních kol a koloběžek v areálu SPOLANA s.r.o.“  
Proces P-3.9.1  „Informační technologie“ 

 

8  ZÁZNAMY 

Záznam o hodnocení rizik pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků - odst. 3.1 
Ukládá příslušný vedoucí zaměstnanec / vedoucí osoba dle SGŘ-23-06 (následně S-3.16.3). 
 

Po uplynutí lhůty pro uložení dokumentů se záznamy na pracovišti postup pro další nakládání se záznamy dle 
S-3.12.1. Ukládání záznamů v elektronické podobě řeší proces P-3.9.1. 

 

9  VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratek, které jsou použity v této BI, je součástí databáze ”Podniková 
legislativa” v Lotus Notes. 
 

BI - bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA 
s.r.o., tj. jak bezpečně vykonávat činnosti na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo 
k ohrožení života a zdraví zaměstnanců nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím 
k zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení; za bezpečnostní 
instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným 

 

OOPP                   -  osobní ochranné pracovní prostředky 
 

Vedoucí osoba     - osoba, která je na jednotlivém stupni řízení zaměstnavatele oprávněna stanovit a ukládat 
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat 
jim k tomu účelu závazné pokyny; tyto osoby mohou být zaměstnanci SPOLANA s.r.o. 
s uzavřenou smlouvou o pracovním poměru anebo smlouvou o výkonu funkce 

 

Zóna CHEMOPARK  -  část areálu SPOLANA s.r.o. vymezená pro chemickou výrobu; je vyznačena svislým 
značením doplněným příkazovými značkami k používání ochrany hlavy, očí, těla a nohou  

 

Zóna Komerční     -  část areálu SPOLANA s.r.o., která slouží převážně ke komerčním účelům (skladování, dílny, 
pronajaté objekty, administrativní prostory) představující pro zaměstnance riziko významně nižší 
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10  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Seznámení s touto bezpečnostní instrukcí 

Povinností vedoucích zaměstnanců / osob je zajistit průkazné seznámení podřízených zaměstnanců s touto revizí 
této BI. O seznámení provedou záznam dle přílohy č.4 R-3.12.2 „Změna systému podnikové legislativy SPOLANA 
s.r.o.“.  
 

10.2 Zrušení BI 00-03 

Tato BI ruší a nahrazuje BI 00-03 „Pravidla používání osobních ochranných pracovních prostředků“, revizi č. 6 
platnou od 28.04.2017. 
 

10.3 Evidence a dlouhodobé uložení této BI  

Ústřední evidenci a dlouhodobé uložení originálů této BI (včetně již zrušených revizí BI), podkladů k jejímu 
zpracování a ke schvalovacímu řízení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti.   
Vedoucí zaměstnanec vytváří řízené kopie pro potřeby řízeného závodu/útvaru a zajišťuje jejich evidenci. 

 

11  SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1 – Doporučené typy OOPP pro ochranu dýchacích cest – Únikové masky pro případ evakuace 

Příloha č. 2 – Doporučené typy OOPP pro ochranu zraku 

Příloha č. 3 – Osobní karta - Karta OOPP 

 


