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Pracovní řád a pravidla bezpečnosti 
společnosti NCC 

 

 
Pracovní řád a pravidla bezpečnosti platí na pracovištích NCC 
ve Švédsku a mohou být doplněna specifickými pravidly pro 
konkrétní pracoviště. Vedoucími pracovníky jsou míněni 
vedoucí pracovníci NCC. 
 
 
 
ÚVOD  

Všechny osoby provádějící činnost na pracovištích společnosti NCC musí před zahájením 
práce absolvovat alespoň ústní úvod k bezpečnosti práce, který zahrnuje pracovní řád a 
pravidla bezpečnosti na pracovišti a aktuální rizika. Je vyžadováno potvrzení o absolvování. 
 
KOMPETENCE 

Skupiny povolání, pro jejichž výkon je třeba zvláštního oprávnění, například jeřábník či 
obsluha strojů, musí své oprávnění prokázat předložením řidičského průkazu vedoucímu 
pracovníkovi/koordinátorovi bezpečnosti práce na staveništi v průběhu prací (BAS-U). Řada 
pracovních úkolů, například práce s vysokými teplotami či použití motorové pily, vyžaduje 
zvláštní kvalifikaci, kterou je třeba prokázat uznávaným písemným osvědčením. 
 
SPOLUPRÁCE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PRACOVIŠTĚ 

Zaměstnavatel a zaměstnanci musí spolupracovat na zajištění bezpečného pracovního 
prostředí. 
Všichni se musí řídit platnými pravidly a používat předepsané ochranné pracovní 
prostředky a pečovat o ně. 
  Aby společnost NCC zajistila bezpečné pracoviště, pracuje podle konceptu Time Out, který 
obnáší, že přirozenou součástí práce každého je reagovat a jednat v případě výskytu 
rizikového jednání či situace.  
 
KAŽDODENNÍ BEZPEČNOSTNÍ BRÍFINK 

Každý den před zahájením prací se musí všichni zúčastnit bezpečnostního brífinku. 
Smyslem je zastavit se a zaměřit pozornost na bezpečnost práce stručným projednáním 
toho, co je daný den potřeba udělat, přehledem aktuálních rizik a aktivit a udělením pokynů 
pro bezpečnou práci. 
 
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Vždy je nutné nosit ochrannou přílbu s 3 či 4bodovým podbradním páskem podle EN397, 
bezpečnostní obuv s ochrannou špičkou a podešví odolnou proti propíchnutí.  
Vždy je třeba nosit ochranu zraku ve formě ochranných brýlí či štítu podle EN166. 
Vždy je třeba s sebou nosit chrániče sluchu a rukavice a v případě potřeby je použít. 
Na horní i dolní polovině těla je třeba nosit oděvy s vysokou viditelností odpovídající EN ISO 
20471 splňující třídu 3, s výjimkou prací na domech a bytech a výroby kamene a asfaltu, kdy 
je povinnost nosit oděv s vysokou viditelností splňující třídu 2 pouze na horní polovině těla. 
Výstražnou vestu, která není určená k práci, smí používat pouze návštěvy. 
U konkrétních pracovišť se mohou uplatňovat přísnější pravidla, například pravidla 
Švédského dopravního úřadu. 
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Při práci v prostředí, kde je personál vystaven prachu, plynu či kouři, je vždy nezbytné 
používat ochranu dýchacích cest. Při práci, při níž se vyskytuje křemenný prach, je třeba 
používat polomasku s filtrem P3, pokud hrozí riziko překročení limitních hodnot. 
 
Při nebezpečí pádu je třeba především používat pevné ochranné prostředky proti pádu: 
lešení, ochranné zábradlí, zdvižné plošiny, pracovní plošiny, bezpečnostní síť. Osobní 
ochranné prostředky proti pádu se používají pouze v případě, že nelze využít pevných 
ochranných prostředků proti pádu.  
Pokud neexistuje technická ochrana, je při nebezpečí utonutí povinná záchranná vesta. 
V případě potřeby je třeba používat ostatní osobní ochranné pracovní prostředky. 
Pracovníci NCC musí používat pracovní oděvy a obuv poskytované v souladu s interními 
předpisy. 
Předpisy pro návštěvy viz část Návštěvy. 
 
ID06 / ID DOKUMENT 
Všichni na staveništi musí dodržovat předpisy ID06 a nosit firemní identifikaci a schválený 
identifikační doklad. 
 
EVIDENCE DOCHÁZKY 

Všechny osoby pracující na staveništi mají ze zákona povinnost elektronicky zaznamenat 
svou docházku. To znamená, že každá osoba na pracovišti sama odpovídá za registraci své 
docházky, tzn. musí elektronicky zaevidovat svůj příchod a odchod z pracoviště. K evidenci 
docházky slouží stanovené technické vybavení. Pokud z nějakého důvodu není zaevidování 
možné, je nezbytné kontaktovat vedoucího pracovníka. 
 
ŘÁD A POŘÁDEK  

Na pracovišti musí vládnout řád a pořádek. Může se tak předejít mnoha nehodám a 
dosáhnout vyšší efektivity práce. 
Každá osoba musí o čistotu a pořádek pečovat v průběhu celého pracovního dne. Materiál je 
třeba skladovat na určeném místě, aby neblokoval přepravní cesty. Musí být umístěn 
stabilně a v případě potřeby upevněn. 
Řád kolem pracoviště je důležitý také proto, aby nebyly nebezpečí vystaveny třetí osoby. 
Ohledně umístění buněk, materiálu, strojů atd. je nutné se řídit povoleními a předpisy.  
Při manipulaci s křemenným prachem je úklid třeba provádět tak, aby se zabránilo šíření 
prachu – úklid provádějte za pomoci vody nebo vysavače s HEPA filtrem (třída 13). Stlačený 
vzduch se jako metoda úklidu využívat nesmí. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY 

Před zahájením prací je vždy nezbytné zkontrolovat bezpečnostní prvky, že jsou v pořádku a 
bezpečně použité. Případné nedostatky je třeba okamžitě odstranit/nahlásit vedoucímu 
pracovníkovi. 
Při opravě stroje, dopravníku apod. je vždy nezbytné uzamknout bezpečnostní spínač. 
Během provozu není dovoleno provádět žádné zásahy. 
Při práci může být nutné využít dočasného zamezení vstupu na pracoviště, aby se předešlo 
zranění osob. 
Upozornění! V případě, že je k provedení prací nezbytné bezpečnostní prvek dočasně 
odstranit, musí k tomu udělit souhlas vedoucí pracovník. Před opuštěním pracoviště je 
povinností bezpečnostní prvek vrátit zpět. 
Pokud není bezpečnostní prvek možné okamžitě vrátit na původní místo, je nezbytné 
pracoviště zajistit a neprodleně informovat vedoucího pracovníka. 
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Nekonání či nedbalost můžou být trestné podle švédského zákona o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. 
 
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST 

Aby se zabránilo nehodám v okolí pohybujících se strojů, je důležité dodržovat bezpečnou 
vzdálenost. V případě strojů pro provádění základů činí bezpečná vzdálenost 25 m v okolí 
strojů, kde se smí pohybovat pouze pracovníci společnosti provádějící základy. V případě 
výjimek je nezbytný pracovní plán. 
  
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

O manipulaci s hořlavými materiály a jejich skladování na pracovišti musí být vždy 
informován vedoucí pracovník. Je nezbytné, aby únikové cesty byly vždy volné, hasicí 
přístroje byly snadno dosažitelné a aby byl hořlavý materiál skladován bezpečným 
způsobem. Nepoužívané tlakové láhve musí být skladovány na zvlášť určeném místě a 
opatřeny výstražným značením. 
Není dovoleno používat halogenové reflektory. 
 
PRÁCE S VYSOKÝMI TEPLOTAMI 

Pracemi s vysokými teplotami se míní zejména svařování, řezání, práce s bruskou, letování a 
práce s otevřeným ohněm. 
Není dovoleno zahájit žádné práce s vysokými teplotami, dokud odpovědný pracovník NCC 
neprovede kontrolu a neudělí k práci povolení. Vybavení musí splňovat požadavky 
Švédského úřadu pro bezpečnost práce a práce musí probíhat v souladu s předpisy Švédské 
asociace požární bezpečnosti. Musí být splněny též požadavky pojišťoven na preventivní 
opatření. 
 
KONTROLA A POVOLENÍ 

Bagry, jeřáby, tlaková zařízení, zdvihací zařízení, výtahy a podobná zařízení je třeba v 
zákonných intervalech kontrolovat. 
Zařízení, které nezískalo uznávané osvědčení o technické kontrole, není dovoleno používat. 
Toto osvědčení je třeba před zahájením prací předložit vedoucímu 
pracovníkovi/koordinátorovi bezpečnosti práce. 
Použití některých strojů a zařízení (jako jsou např. nůžkové/kloubové plošiny, jeřáby a 
vysokozdvižné vozíky) a práce v uzavřených prostorách vyžadují písemné povolení 
zaměstnavatele/nájemce agenturního pracovníka. 
 
BEZPEČNÉ ZVEDÁNÍ BŘEMEN 

Pod zavěšeným nákladem se nesmí zdržovat žádné osoby. Je třeba zamezit vstupu do 
prostoru, kde probíhá zdvihání břemen. Všechny osoby provádějící upevnění nákladu musí 
absolvovat školení „Bezpečné zvedání břemen“. 
 
ŽEBŘÍKY A STAVEBNÍ KOZY 

Není dovoleno užívat opěrné žebříky. Výjimky k použití opěrného žebříku vyžadují povolení 
vydané vedoucím pracovníkem po provedení plánování práce. Ostatní žebříky, pracovní 
kozy a plošiny musí splňovat směrnice stavebního průmyslu „Dobrá volba pro bezpečnost 
práce“. 
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PRÁCE SE STROJI 

Osoba pověřená prací se strojem musí být dobře obeznámena s jeho funkcí. Funkčnost a 
bezpečnostní prvky stroje je třeba průběžně kontrolovat. V případě pochybností o obsluze 
daného zařízení je třeba poradit se s vedoucím pracovníkem, který případně kontaktuje 
dodavatele. 
 
HLUK A VIBRACE PŘI PRÁCI 
Všichni se musí podílet na omezování hluku a škodlivých vibrací. Toho lze docílit jednak 
používáním strojů a zařízení produkujících co nejméně hluku a vibrací, omezením šíření 
hluku z hlučných pracovišť odstíněním a jednak střídáním personálu vystaveného působení 
vibrací. 
Bez povolení vedoucího pracovníka není dovoleno používat audiosystémy pro poslech 
hudby. Není dovoleno poslouchat hudbu v chráničích sluchu ani ve sluchátkách. Rádiová 
komunikace je povolena. 
 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 

Zásahy na elektrickém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 
Kabely se mohou snadno poškodit a musí být zavěšeny. Používat poškozené elektrické 
kabely není dovoleno za žádných okolností. Pokud je zjištěno poškození elektrického kabelu, 
je třeba ho vyřadit z používání a neprodleně uvědomit vedoucího pracovníka. 
 
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 

Je třeba vypracovat seznam nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti. Tento 
seznam musí obsahovat údaj, kde se s látkou nakládá či kde se skladuje, a posouzení rizika 
jejího užívání.  
Podzhotovitelé a smluvní partneři jsou povinni předat vedoucímu pracovníkovi 
bezpečnostní listy pro všechny nebezpečné látky, s nimiž budou na pracovišti nakládat. 
Každý, kdo pracuje s nebezpečnou látkou, musí být informován o rizicích, která obnáší, a o 
bezpečnostních opatřeních, která je nutné přijmout. 
 
Při práci s některými látkami, například azbestem, reaktoplasty, oxidem křemičitým a 
olovem, vyžaduje zákon lékařskou prohlídku, potvrzení o způsobilosti k vykonávání práce a 
zvláštní kvalifikaci. 
 
OCHRANA PROTI PRACHU V KABINÁCH STROJŮ 

Dveře a okna kabiny musí být zavřená. Úklid kabiny je třeba provádět ve stanovených 
intervalech na základě posouzení rizik, nejméně však jednou týdně. Úklid je třeba provést 
pomocí vysavače a/nebo umytím.  
Ventilaci kabiny je třeba kontrolovat každý den. Při závadě je třeba neprodleně kontaktovat 
vedoucího pracovníka. Filtry ventilace je třeba pravidelně kontrolovat a vyměňovat.  
Při manipulaci s materiálem s obsahem oxidu křemičitého musí být kabina vybavena 
zvláštním přívodem vzduchu a zařízením na regulaci teploty. Agregát pro přívod vzduchu do 
kabiny musí být vybaven mikrofiltrem v kombinaci s předfiltrem podle normy SS-EN-779. 
 
TRHACÍ PRÁCE 

Je třeba se řídit předpisy pro bezpečnost při trhacích pracích. Při zjištění nevybuchlé 
trhaviny je třeba práce okamžitě přerušit a přivolat vedoucího pracovníka a personál 
kvalifikovaný pro práci s trhavinami. 
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PRÁCE VYKONÁVANÁ OSAMOCENĚ 

Ve večerních a nočních hodinách není dovoleno bez zvláštního povolení vedoucího 
pracovníka, které zahrnuje specifická pravidla a pokyny, osamoceně provádět žádné práce v 
souvislosti se servisem a údržbou. 
 
ALKOHOL A DROGY 

Alkohol a drogy jsou na pracovišti zakázány (viz politika NCC ohledně alkoholu a drog). 
Osoba, která je pod vlivem alkoholu či drog nebo je jiným způsobem nezpůsobilá k práci, 
nemá dovoleno se zdržovat na pracovišti. Každý, kdo se vyskytuje na pracovišti, musí být 
připraven se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu či drog. Mohou být prováděny 
namátkové kontroly na přítomnost alkoholu či drog.  
 
MOBILNÍ TELEFONY 

Používání mobilního telefonu při práci představuje nebezpečí. Používání mobilního telefonu 
musí probíhat bezpečně, kdy uživatel odejde stranou a postaví se na bezpečné místo. 
Obsluha strojů a jeřábů mobilní telefon při výkonu práce používat nesmí. 
Soukromé používání mobilního telefonu je dovoleno pouze o přestávkách. 
 
NEHODY/SKORONEHODY/POZOROVÁNÍ 

Nehody a skoronehody je třeba neprodleně nahlásit vedoucímu pracovníkovi. Případ je 
třeba evidovat prostřednictvím systému NCC pro ohlašování v oblasti bezpečnosti práce, 
Synergi. Doporučujeme, aby si aplikaci Synergi nainstaloval i externí personál. 
 
Upozornění! Informace o skoronehodách a zpozorovaných rizicích jsou pro preventivní 
činnost v oblasti bezpečnosti práce nesmírně důležité. 
 
PRVNÍ POMOC 

Na pracovišti musí být přítomni pracovníci vyškolení pro poskytování první pomoci a musí 
být uvedena jejich jména. 
Obvazový materiál a soupravy pro výplach očí musí být snadno přístupné a je třeba je 
průběžně kontrolovat a doplňovat. 
 
ŠIKANA  

Jednání proti důstojnosti člověka (například šikana) a obtěžování jsou zcela nepřijatelné. 
Pokud se takové jednání vyskytne, je třeba okamžitě kontaktovat vedoucího pracovníka. 
 
DALŠÍ PRAVIDLA POŘÁDKU 

Kouření ve vnitřních prostorách včetně kabin vozidel a strojů je zakázáno. Kouření venku je 
povoleno pouze na vyhrazeném místě. 
Domácí zvířata nejsou na pracovišti povolena. 
 
Nezletilé osoby nemají přístup na pracoviště povolen. Výjimkou jsou studenti stavebního 
programu vykonávající praxi a obdobné případy. 
 
NÁVŠTĚVY 

Návštěvy se musí hlásit vedoucímu pracovníkovi, který jim poskytne základní bezpečnostní 
informace o pracovišti a zajistí doprovod.  
Mezi návštěvy se řadí externí návštěvníci a personál NCC, který je zaškolován na staveništi.  
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Návštěva je povinna mít na sobě alespoň přílbu upevněnou podbradním páskem, ochranu 
zraku a výstražnou vestu a vzít si s sebou pro případ potřeby chrániče sluchu.  
Exkurze např. žáků a studentů se řídí zvláštními pravidly. 
 
OXID KŘEMIČITÝ 

Je třeba přijmout opatření na omezení výskytu oxidu křemičitého, aby se minimalizovalo 
vystavení jeho vlivům. Posouzení rizik je třeba zadokumentovat. Prach je v prvé řadě nutné 
zachycovat u zdroje, dále se provádí postřik vodou nebo jiné opatření, které minimalizuje 
expozici.  
 
DODATEK PRO PODZHOTOVITELE A SMLUVNÍ PARTNERY 

Podzhotovitelé/smluvní partneři jsou povinní zajistit, aby se jejich vlastní personál a 
případní vlastní podzhotovitelé seznámili s těmito pravidly a řídili se jimi. 
Podzhotovitelé/smluvní partneři musí v dostatečném předstihu před zahájením prací 
předložit vedoucímu pracovníkovi posouzení rizik a v případě rizikových/nových pracovních 
momentů též plán práce. 
Každý zhotovitel musí svým zaměstnancům poskytnout takové ochranné prostředky, které 
jsou pro bezpečnou práci na pracovišti potřebné, a odpovídá za průběžnou technickou 
kontrolu a údržbu vlastního vybavení. 
Bez dohody s vedoucím pracovníkem není povoleno provádět práce mimo standardní 
pracovní dobu pracoviště. 
 
DŮSLEDKY 

Při porušení tohoto pracovního řádu a pravidel bezpečnosti či pravidel pro konkrétní 
pracoviště budou uplatněny důsledky v souladu s postupem Důsledky při porušení 
pracovního řádu a pravidel bezpečnosti. 
Společnost NCC je oprávněna osobu, která poruší tento řád, vykázat z pracoviště.  
V případě podzhotovitelů je NCC oprávněna uložit pokutu ve výši 10 000 SEK za každý 
případ porušení. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Důsledky při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti
Pracovní řád a pravidla bezpečnosti platné pro příslušné pracoviště jsou součástí informací, jejichž přijetí každý pracovník při registraci na pracovišti
potvrzuje podpisem. Spolu se zadávací dokumentací a smlouvami se poskytují též Požadavky NCC na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro
podzhotovitele. Důsledky při porušení platí pro všechny, kdo se zdržují na pracovištích NCC. Neuposlechnutí bezpečnostních pokynů může být důvodem
okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpovědi personálu NCC z bezpečnostních důvodů. Zaměstnanci dceřiných společností NCC spadají pod
rozhodování příslušné organizační struktury v souladu s postupem opatření pro personál NCC.

Postup opatření pro personál NCC
Opatření Důsledek při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti

NCC
Odpovědná osoba

1. případ
porušení
--------------
Hrubé
porušení

Ústní výtka a osobní pohovor za účasti
bezpečnostního referenta/voleného zástupce
odborů.

Zaevidování pohovoru prostřednictvím HR partnera/projektového
koordinátora, uvědomění zástupce odborů a bezpečnostního technika.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NCC je oprávněna pracovníka, který hrubě porušil pravidla, vykázat z
pracoviště. Vedoucí pracovník informuje HR partnera/projektového
koordinátora o přijatém opatření, písemné výtce, přeložení, vyrozumění o
okamžitém zrušení pracovního poměru či výpovědi a svolá jednání s
odborovou organizací.

Vedoucí pracoviště
nebo nadřazený
vedoucí pracovník

2. případ
porušení

Osobní pohovor za účasti voleného
zástupce/reprezentanta odborů.

Písemná výtka (vyhotovená HR partnerem/projektovým
koordinátorem a vedoucím pracovníkem). Zaevidování výtky
prostřednictvím HR partnera/projektového koordinátora.

Vedoucí pracoviště/
nadřazený vedoucí
pracovník s HR
partnerem

3. případ
porušení

Osobní pohovor za účasti voleného
zástupce/reprezentanta odborů. Zaevidování
pohovoru prostřednictvím HR
partnera/projektového koordinátora.

Pracovník je vykázán z pracoviště. Vedoucí pracovník
informuje HR partnera/projektového koordinátora o přijatém opatření,
písemné výtce, přeložení, vyrozumění o okamžitém zrušení pracovního
poměru či výpovědi a svolá jednání s odborovou organizací.

Vedoucí pracoviště
/nadřazený vedoucí
pracovník s HR
partnerem

Postup opatření pro externí personál (podzhotovitelé, agenturní pracovníci)

Organizační systém společnosti
1 (1)
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Opatření Důsledek při porušení pracovního řádu a pravidel bezpečnosti
NCC

Odpovědná osoba

1. případ
porušení

Ústní výtka a písemné vyrozumění společnosti.
Archivace vyrozumění a zaslání kopie
bezpečnostnímu technikovi.

NCC je oprávněna uložit pokutu ve výši 10 000 SEK. NCC je oprávněna
vykázat pracovníka, který nerespektuje nebo hrubě porušil pravidla, z
pracoviště.

Vedoucí pracoviště

2. případ
porušení

Ústní výtka a písemné vyrozumění společnosti. Při
opakovaném porušení platí bez ohledu na to, zda
byla pravidla porušena týmž či jiným pracovníkem
společnosti. Uvědomit bezpečnostního technika.

NCC je oprávněna vykázat osobu z pracoviště a uložit pokutu ve výši 10 000
SEK. NCC je oprávněna požadovat jiného pracovníka či odstoupit od
smlouvy.

Vedoucí pracoviště



 

 

KVALIFIKACE X PLATNOST DO 

Pro osoby pověřené řízením vozidel či strojů na 
pracovišti 

Třída řidičského oprávnění, uveďte 
kvalifikaci: 

  

Profesní řidičský průkaz   

Práce na silnici, úroveň 1, 2 (požadavek 
pro stavební stroje s řidičem), 3a 
(odpovědnost za značení) a 3b (dozor a 
navigátor provozu) Uveďte úroveň: 

  

Základní školení ADR (pro přepravu do 
1000 bodů) 

  

ADR – kurz pro řidiče přepravující 

nebezpečné látky 

  

Úsporná jízda (ECO-Driving)    

  Školení pro obsluhu vysokozdvižného 
vozíku, typ vozíku: 

  

Kurz ochrany životního prostředí   

Doporučení a bezpečnostní pokyny   

 

 
 

Potvrzení o absolvování informačního úvodu o pracovišti 

včetně seznámení s řádem a pravidly bezpečnosti 
 

PRACUJI U SPOLEČNOSTI: PODZHOTOVITEL NCC: PODZHOTOVITEL SPOLEČNOSTI: 

      
ADRESA SPOLEČNOSTI: PSČ: OBEC: 

JMÉNO: PŘÍJMENÍ: 

 PROFESE:  

BYDLIŠTĚ: PSČ: OBEC: 

TEL. DOMŮ: TEL. DO PRÁCE: MOBIL: 

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍPAD NEHODY: TEL. DO PRÁCE: MOBIL: 

 

Mám tuto kvalifikaci: 
 

 

 

 

ID doklad: Nosím platný identifikační doklad (pas nebo řidičský průkaz).  Ano  

ID06: Mám při sobě ID06.  Ano  
 

Bezpečnostní listy: Používám chemické látky podléhající povinnosti 
označení V případě odpovědi Ano předložte bezpečnostní list vedoucímu 
pracovníkovi NCC. 

 

 Ano 
 

 Ne 

 

Informace o zdravotním stavu/nemoci, o nichž chci uvědomit vedoucího 
pracovníka NCC: 

  

 

Beru na vědomí, že tyto údaje se stanou součástí databáze NCC. Poskytuji NCC souhlas s tím, aby zařadila 

tyto údaje do databáze, a potvrzuji jejich správnost. 

Přečetl jsem si platný pracovní řád a pravidla bezpečnosti a porozuměl jim a chápu důsledky v případě, že se jimi nebudu 
řídit. 

 
Podpis: Datum: 

KVALIFIKACE X PLATNOST DO 

Úvodní školení k bezpečnosti práce 

(interaktivní školení NCC nebo 

podobné) 

  

Lešení: Všeobecný kurz 2-9 m 

- Speciální kurz 

- Ochrana proti povětrnostním 

vlivům,  

- Profesní průkaz,  

  

Práce s vysokými teplotami   

Bezpečné zvedání břemen   

Pracovní plošiny (přívěsné, nůžkové, 
kloubové) 

  

Školení ochrany proti pádu   

První pomoc včetně KPR   

Práce s reaktoplasty (stáří certifikátu 
nejvýše 5 let) 

  

Azbest (zvláštní školení)   

Obsluha motorových pil (úroveň A, 

B, C, D, E) případně křovinořezů 

(RA/RB) Uveďte úroveň: 

  



PŘÍLOHA K PRAVIDLŮM POŘÁDKU A OCHRANY 

 

Kontrolní otázky k pravidlům pořádku a ochrany 
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Vyberte správnou odpověď! 

1. Kdo je povinen dodržovat pravidla pořádku a ochrany na pracovišti? 

Pouze návštěvy Pouze ti, kteří pracují na 
pracovišti 

Každý, kdo se nachází na 
pracovišti 

2. Které ochranné prostředky byste měli vždy nosit? 

Přilba, bezpečnostní obuv a 
výstražný oděv 

Výstražný oděv, ochranné brýle, 
přilba s řemínkem, bezpečnostní 

obuv 

Nejsou kladeny žádné požadavky 

3. Co bude důsledkem nedodržování pravidel pořádku a ochrany? 

Nic se nestane Můžete být propuštěni z 
pracoviště a vaše společnost může 

zaplatit 10 000 SEK 

Budete nahlášeni švédskému 
Úřadu bezpečnosti práce 

4. Co dělat v případě zjištění rizikové situace? 

Přestat pracovat a udělat si 
přestávku 

Opustit pracoviště Nic nedělat 

5. Jak lze zjistit rizika, která se vyskytnou během pracovního dne? 

Neexistuje způsob, jak to zjistit Před zahájením práce provést 
denní bezpečnostní pochůzku 

Nevím 

6. Jaká pravidla má NCC pro žebříky a pracovní schody? 

Dobré pracovní prostředí, nálepka 
se zeleným zaškrtnutím 

Každá společnost si je určuje sama Nejsou kladeny žádné požadavky 

7. Komu oznámíte případ incidentu nebo nehody? 

Nehoda/incident musejí být bez 
zbytečného odkladu oznámeny 

pracovnímu vedení a 
zaznamenány v Synergi 

Nejsou kladeny žádné požadavky Bezpečnostnímu zástupci 

8. Co je třeba, když se nacházíte na pracovišti mimo řádnou pracovní dobu? 

Nejsou kladeny žádné požadavky Upozornit svého šéfa Zvláštní povolení se specifickými 
pravidly a pokyny od NCC 

9. Co platí pro poškozující rozdílné zacházení? 

Na pracovišti nesmí docházet k 
čmáranicím, šikaně a urážení. 
Pokud k tomu dojde, je třeba 

okamžitě kontaktovat pracovní 
vedení 

Nejsou kladeny žádné požadavky Nevím 
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10. Co platí pro práci s prachem obsahujícím křemen? 

Rozhoduje bezpečnostní technik Měla by být přijata opatření k 
minimalizaci expozice, především 
by měl být prach shromažďován u 

zdroje 

Nejsou kladeny žádné požadavky 

11. Co platí pro práce ve výšce s rizikem pádu více než 2 m? 

Nejsou kladeny žádné požadavky Vždy musí být použita ochrana 
proti pádu, především pevná 

ochrana proti pádu 

Vždy byste měli používat osobní 
ochranné prostředky proti pádu 

 


