
Role a odpovědnosti

V těžebním sektoru



Zákon: Směrnice 92/104 / EHS o minimálních

požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany

zdraví pracovníků v povrchových a podzemních

těžařských odvětvích



Organizace pracovišť
Podle směrnice 92/104 / EHS

1. Je odpovědná osoba, která má dovednosti a kompetence požadované pro tuto 
povinnost

2. Byl jmenován zaměstnavatelem,
3. Musí vždy odpovídat za každé pracoviště, jsou-li zde přítomni pracovníci
4. Zaměstnavatelem může být „odpovědná osoba“, pokud má dovednosti a kompetence 

požadované pro tento účel v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo 
zvyklostmi.

Odpovědná osoba: 

Dozor:

1. Musí být prováděny osobami, které mají dovednosti a kompetence pro tuto povinnost, 
tak aby zajistili bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců během všech prací

2. Musí být jmenován zaměstnavatelem nebo jeho jménem a jednat jeho jménem
3. Zaměstnavatel může osobně vykonávat dohled, pokud má dovednosti a kompetence

požadované pro tento účel, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi

Kompetentní pracovníci
Pokud jsou pracovníci přítomni na jakémkoli pracovišti, musí existovat 
dostatečný počet pracovníků s požadovanými dovednostmi, zkušenostmi 
a výcvikem, aby mohli vykonávat úkoly, které jim byly přiděleny



• Pracoviště :

• musí být uspořádány tak, aby poskytovaly odpovídající 
ochranu před riziky

• musí být udržovány v dobrém stavu, veškeré 
nebezpečné látky nebo usazeniny musí být 
odstraňovány nebo kontrolovány, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků

• musí být navrženy a vyrobeny v souladu s 
ergonomickými zásadami s přihlédnutím k potřebě 
pracovníků vykonávat práce probíhající na jejich 
pracovištích

• pokud jsou obsazeni osamělými pracovníky, musí být 
zajištěn odpovídající dohled nebo komunikační 
prostředky

Picture from https://kitaboo.com/

Organizace pracovišť
Podle směrnice 92/104 / EHS



Informace, pokyny a školení
Podle směrnice 92/104 / EHS

Pro každé pracoviště musí být vypracovány písemné pokyny stanovující 
pravidla, která je třeba dodržovat pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
zaměstnanců a bezpečného používání zařízení

Zaměstnavatel musí zajistit, aby pracovníci obdrželi srozumitelné pokyny, aby 
nebyla ohrožena jejich bezpečnost a zdraví nebo zdraví jiných zaměstnanců.
Zaměstnavatel musí zajistit, aby byla přijatá opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví zaměstnanců, včetně systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví,

Pracovníkům musí být poskytnuty nezbytné informace, pokyny, školení 
a opakovaná proškolení pro zajištění jejich zdraví a bezpečnosti

Na každém pracovišti nebo v souvislosti s každou činností je nutné uplatňovat 
bezpečné pracovní metody



Povinnosti
zaměstnavatelů
podle článku 3 směrnice 92/104 
/ EHS

Pracoviště jsou 
konstruována, 

vybavována, uváděna do 
provozu, obsluhována a 

udržována tak, aby 
pracovníci mohli 

vykonávat práci bez 
ohrožení jejich 

bezpečnosti

provoz pracovišť za 
přítomnosti 

pracovníků probíhá 
pod dohledem 

odpovědné osoby

Práce se zvláštním 
rizikem jsou podle 

daných pokynů 
svěřeny pouze 
kompetentním 
pracovníkům

Všechny 
bezpečnostní pokyny 

jsou srozumitelné 
všem dotčeným 

pracovníkům

jsou k dispozici 
vhodná zařízení první 

pomoci

V pravidelných 
intervalech se 

provádějí příslušné 
bezpečnostní cvičení



Dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví

Dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví
musí být vypracován před zahájením
práce a musí být revidován, pokud na

pracovišti došlo
k zásadním změnám, rozšíření nebo

přestavbě.

Byla stanovena
a posouzena rizika, 

kterým jsou
pracovníci na

pracovišti vystaveni

Jsou-li na stejném pracovišti přítomni pracovníci
z několika podniků, odpovídá za všechny záležitosti, které má

pod kontrolou, každý zaměstnavatel

Povinnosti 
zaměstnavatelů 
podle článku 3 směrnice 92/104 
/ EHS



Pracovní povolení

Vyžaduje-li to dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví, musí 
být zaveden systém pracovních povolení pro provádění jak 
nebezpečných činností, tak obvykle přímých činností, které 
mohou kolidovat s jinými činnostmi a způsobovat tak vážná 
nebezpečí.

Pracovní povolení musí být vydána odpovědnou osobou před 
zahájením práce a musí specifikovat podmínky, které je třeba 
splnit a preventivní opatření, která je třeba přijmout před, 
během a po skončení práce.



Příklady 
pracovních 
povolení

Pracovní povolení pro práci s horkým materiálem (např. 
svařování)

Povolení vstupu do omezeného prostoru

Povolení k provádění výkopových prací

Povolení k uzavření silnice / staveniště (uzavírka silnic, 
blokáda v jednotce)

Povolení k provádění elektrické izolace a práci na elektrickém 
zařízení (požadováno pro všechna elektrická zařízení)

Povolení pro vstup do prostor pro skladování výbušnin 
(časopisy)



Oprávnění je vyžadované!

PAMATUJTE, ŽE NE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY lze používat bez 
potřebného oprávnění

Příklady materiálů, které vyžadují oprávnění: Výbušniny

Příklady zařízení, která vyžadují oprávnění: Rýpadla

Picture from: 
https://study.com/articles/Become_an_Excavator_Educ
ation_and_Career_Roadmap.html

Picture from: https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/

https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/
https://study.com/articles/Become_an_Excavator_Education_and_Career_Roadmap.html
https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/


Odpovědnosti pracovníků

• Článek 9 směrnice 92/104 / EHS Konzultace a účast zaměstnanců nebo
jejich zástupců probíhají v souladu s článkem 11 směrnice 89/391 / EHS

• Článek 16 doporučení MOP R164 stanoví, že pracovníci by měli:
• Dbát na přiměřenou péči o jejich vlastní bezpečnost a bezpečnost těch, jejichž

jednáním a opomenutí mohli být ovlivněni

• Dodržovat bezpečnostní pokyny a postupy

• Používat všechny bezpečnostní prostředky správně a neupravovat je

• Hlásit každou situaci, o které se domnívají, že by mohla být nebezpečná
a kterou sami nemohou napravit

• Nahlaste jakýkoli úraz týkající se práce nebo nemoc



Inspekce a údržba

Měl by být vytvořen vhodný systém zajišťující systematické zkoušení, údržbu a 
tam kde je to vhodné zkoušení mechanických a elektrických zařízení 
a provozů

Přiměřené bezpečnostní vybavení musí být neustále udržováno připravené k 
použití a v dobrém funkčním stavu

Údržba musí být prováděna s náležitým ohledem na provoz.



Zřeknutí se odpovědnosti

Tato prezentace má za cíl informovat a nenahrazuje
školení, které byste měli absolvovat na svém pracovišti. 
V případě jakýchkoli otázek ohledně otázek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se vždy obraťte na svého
manažera bezpečnosti a ochrany zdraví


