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Riziková analýza - výkon práce zaměstnanců Sampling Section ALS Czech Republic s.r.o. na pracovištích zákazníků  

 Riziko/Nebezpečí/Činnost Popis zavedených opatření k minimalizaci rizik 

Špičaté předměty: řezné a bodné rány ostřím a 
ostrými hroty nářadí  

Umožňuje-li to vlastní manipulace, nutná citlivost pro manipulaci nebo prostředí, 
používejte protipořezové rukavice. Používat bezpečností řezáky. Nepoužívat poškozené 
nářadí. Včas vyřadit z užívání naprasklé a poškozené sklo.  

Záměna chemické látky 

Veškeré nádoby, vzorkovnice a dávkovače s jakoukoli chemickou látkou, jak originální, 
tak především náhradní-pracovní, musí být označeny minimálně názvem látky a 
výstražnými symboly-piktogramy, zviditelňujícími hlavní nebezpečné vlastnosti. Rovněž 
je zakázáno použít obal od potraviny k uskladnění jakékoli chemické látky. CHLS je 
zakázáno přechovávat v neoznačený obalech, jako náhradní obal nesmí být použit obaly 
běžně používané pro potraviny. 

Kontakt s tekutinou (vylití/ vystříknutí vzorků, 
chemikálií) 

Pracovat s chemickými látkami (vzorky) opatrně, používat ochranné rukavice, brýle a 
dále pracovní oděvy, obuv. Při manipulaci se vzorkem je nutné být opatrní, obal vzorku 
může být poškozen. 

Zakopnutí, uklouznutí Zaměstnanci pracující jsou 
ohroženi nedostatečným osvětlením 

Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště 

Pád/Uklouznutí. Uklouznutí při chůzi, podvrknutí 
nohy. Naražení a pád osoby na pracovišti a na 
horizontálních a vertikálních komunikacích či 
schodištích. 

Vhodné řešení místa odběru vzorků (rovný protiskluzový povrch podlahy, dostatečný 
pracovní prostor). Rovný a tvrdý stav podlahy a komunikací, bez nerovností Vhodná 
protiskluzová obuv. 

Vnucená pracovní poloha - ohýbání a pohyb ve 
stísněných prostorách při odběru vzorků. 

Vzorkaři zvýšená opatrnost a používání předepsaných OOPP včetně ochranné přilby. 
Po dvou hodinách práce má nárok na 15 minutovou přestávku. 

 Nadýchání se toxických plynů v neznámém 
prostředí nebo prostoru. 

Před vstupem do neznámého prostoru, stísněného nebo podzemního, šachet, kanálů 
apod. je nutné zjistit pomocí GasAlertu potenciální přítomnost toxických nebo výbušných 
plynů, nadbytek nebo naopak nedostatek kyslíku. Pak teprve vstoupit. 
CZ_SOP_C07_08. Pracuje se zásadně minimálně ve dvojici. Jeden pracovník vstupuje 
do prostoru, druhý zůstává vně prostoru a jistí ho. 
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Pád z výšky 

Pracoviště zajistit vhodnou, dostatečně vysokou, ochrannou nebo záchytnou konstrukcí 
proti pádu osob nebo k jeho zachycení. 
Pro práci ve výšce nebo k výstupům na zvýšená pracoviště nepoužívat vratké, nevhodné 
předměty. 
Provést zajištění proti  sklouznutí osob použitím předepsaných žebříků, ochrannou 
konstrukcí nebo OOPP. 
Práce ve výšce neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek. 
Před započetím práce ve výšce se přesvědčit, o funkčnosti přidělených OOPP. Zjištěné 
závady neprodleně odstranit 

Pád z výšky/ do hloubky 

Nikdy nepracovat ve výšce, kdy máte chodidla výše než 120 cm nad pevnou plochou, 
bez jištění. Před zahájením prací ve výškách a nad volnou hloubkou nebo hladinou je 
třeba absolvovat speciální školení u autorizovaného poskytovatele školení, použít 
záchytný systém, který musí mít platnou revizi. Zajistit podmínky pro práci popsané v 
CZ_SOP_C07_08, který tento typ prací popisuje včetně jištění další osobou.  

Pád břemene 
Osoby nacházející se v prostoru nad kterým se 
pracuje, ohroženi pádem předmětů, materiálu, 
z těchto pracovišť. 

Vymezit a ohradit ochranná pásma pod místem práce ve výšce nebo vyloučit přístup osob  
pod místa práce ve výšce nebo zavést dozor ohrožených prostorů nebo vyloučit provoz 
v ohrožených prostorech.  

Neposkytnutí první pomoci  
Osaměle pracující zaměstnanec ve výšce, ohrožen 
znemožněním přivolání pomoci v případě potřeby. 

Osaměle pracujícího zaměstnance ve výšce  seznámit s pravidly pro dorozumívání se 
s ostatními zaměstnanci. 
Zaměstnance vybavit potřebnými technickými prostředky pro dorozumívání se, např. 
mobilním telefonem. 

Nerespektování vydaných zákazů (zaměstnanci 
obsluhující ruční elektrické nářadí) 

Nepoužívat elektrické ruční nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno. 
Nepřetěžovat elektrické ruční nářadí nad hodnoty stanovené výrobcem. 
Dodržovat návody výrobců pro obsluhu zařízení. 

Neprovádění předepsaných kontrol a revizí 
Zaměstnanci obsluhující ruční elektrické nářadí, 
ohroženi předáním nářadí v nebezpečném stavu. 

Elektrickou instalaci a části elektrického zařízení nářadí průběžně kontrolovat, zajistit 
odstranění zjištěných závad. 
Zajistit včasné provádění revizí elektrické instalace a zařízení nářadí. 
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Demontované ochranné kryty 
Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, 
ohroženi přímým kontaktem s rotujícími nebo jinak 
pohyblivými částmi zařízení. 

Nedemontovat žádné ochranné kryty elektrického ručního nářadí. 

Používání porouchaného zařízení 
Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, 
ohroženi náhlým vznikem jeho poruchy.  

Při narušení plynulého chodu elektrického ručního nářadí okamžitě vypnout jeho chod. 

Vznik požáru 
Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, 
ohroženi vznikem požáru v důsledku poškození 

Elektromotor elektrického ručního nářadí nesmí být poškozen ani zaprášen 

Elektrický šok - Úraz elektrických proudem v 
důsledku manipulace s  elektrickým zařízením  

Všechna elektrická zařízení a jejich příslušenství, dále prodlužovací šnůry jsou 
pravidelně kontrolovány podle legislativních požadavku v daných lhůtách. Vadné 
přístroje jsou označeny nepoužívat a dále opraveny nebo likvidovány. Pracovníci jsou 
školeni v rámci BOZP školení o bezpečné manipulaci s elektrickým zařízením a první 
pomoci při zasažení elektrickým proudem. Šetrné zacházení s kabely a přívod. šnůrami, 
zákaz vedení el. přívodních kabelu po komunikacích, tam kde by mohlo dojít k jejich 
poškození jiným zařízením atd.... 

Poranění elektrickým proudem 
Zaměstnanci obsluhující elektrické ruční nářadí, 
ohroženi kontaktem s částmi elektrického zařízení 
pod napětím. 

Nepracovat s elektrickým ručním nářadím s mokrýma rukama nebo s mokrým nářadím. 
Před zahájením práce na elektrickém ručním nářadí učinit opatření, aby nemohlo dojít 
k jeho náhodnému zapojení. 
Pohyblivé přívody elektrického proudu nesmí mít poškozenou izolaci a musí být zajištěny 
proti vytržení. 
Pohyblivé přívody elektrického proudu nesmí mít poškozenou vidlici. 
Ochranný vodič přívodu elektrického proudu musí být spolehlivě připojen. 
Ovládací, ani jiné prvky elektrického ručního nářadí nesmí být poškozeny tak, aby se 
snížila jejich ochrana před nebezpečným dotykem 

Přejetí, sražení, přimáčknutí osoby - Osoby 
zúčastněné na parkování a manévrování s vozidly, 
ohrožené zraněním při samovolném rozjetí vozidla 
v důsledku jeho nezajištění proti pohybu. 

Zajistit vozidlo proti jeho náhodnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou resp. jinými 
prostředky. 
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Srážka s jiným vozidlem 
Osoby zúčastněné na manévrování s vozidly, 
ohrožené zraněním při srážce vozidel v důsledku 
jeho manévrování při špatné viditelnosti nebo  
špatného dorozumívání se mezi sebou. 

Ztratí-li řidič, v případě navádění vozidla prostřednictvím způsobilé a náležitě poučené 
osoby tuto osobu z dohledu, musí vozidlo ihned zastavit.  
Manévrování s vozidlem lze provádět jen na místech, která jsou k tomu, vzhledem k jejich 
prostorovým poměrům a úpravě terénu, bezpečná.  
Nebezpečná místa, kde může dojít ke zranění osob nebo poškození vozidel, označit 
potřebnými dopravními značkami nebo výstražnými tabulkami. 
Seznámení řidiče s místní situací. 
Při manipulaci s vozidlem, které se mimo řidiče zúčastní i další osoby, je třeba mezi nimi 
dohodnout způsob dorozumívání. 
Do míst určených k manévrování vozidel (otáčení, couvání apod.) zabránit vstupu 
nepovolaných osob. 

Náraz vozidla na překážku 
Osoby zúčastněné na manévrování s vozidly, 
ohrožené zraněním v důsledku naražení vozidla na 
překážku. 

Při manévrování s vozidlem, kterého se mimo řidiče zúčastní i další osoby, je třeba mezi 
nimi dohodnout způsob dorozumívání. 
Seznámit řidiče s místní situací včetně určení rizik vyskytujících se v prostoru 
manévrování s vozidlem. 

 


