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Povolení práce se zvýšeným rizikem 

 

Vyplní dodavatel 

Dodavatel: 

Typ práce : 

 
 

Místo vykonávané práce : 
 

Termín provádění práce  
Datum započetí práce: 

Datum ukončení práce: 

Osoba zodpovědná za přímý 
dohled nad bezpečným 
prováděním práce 

 
 

 
datum        jméno a  příjmení                     funkce                              podpis 

Přílohy tohoto povolení datum        jméno a  příjmení                     funkce                              podpis 

Technologický postup zpracoval: 
 
 

Analýzu rizik zpracoval: 
 

 

Seznam použitých OOPP 
zpracoval: 

 
 

Seznam zaměstnanců 
provádějících práci, včetně 

ověření způsobilosti 
k vykonávání práce, zpracoval: 

 

Seznam použitých zařízení, 
včetně 

ověření bezpečného používání, 
zpracoval: 

 

Proškolení pracovníků provedl: 
/presenční listina školení/ 

 

 

Vyplní objednatel 

Zástupce objednatele 

Potvrzuji, že byly splněny podmínky pro zahájení výše uvedených prací.  

Zadavatel 
práce 

 

 
datum         jméno a  příjmení                      funkce                                              podpis 

Zástupce EHS 
 
 

datum         jméno a  příjmení                     funkce                                                podpis 

Zástupce dodavatele 

Potvrzuji, že pracovníci byli proškoleni a byla přijata taková opatření, aby práce mohla být provedena 
bezpečným způsobem. 

 

 
datum                 jméno a  příjmení                                                funkce                                  podpis 
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Seznam prací se zvýšeným rizikem 

☐ práce ve výškách (práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky 1,5 m) vyjma rutinních prací ze 
žebříků 

☐ 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 nebezpečné chemické látky/směsi před jejím použitím oddělením 
EHS) 

☐ práce na zásobnících plynů a kapalin nebo na distribučních linkách (včetně odpadních), které jsou pod 
tlakem nebo obsahují/obsahovaly nebezpečné chemické látky/směsi  

☐ práce s rizikem poškození zásobníků plynů a kapalin nebo distribučních linek (včetně odpadních),  
které jsou pod tlakem nebo obsahují/obsahovaly nebezpečné chemické látky/směsi  

☐ výkopové práce (hlouběji než 1,2m) 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Popis jiné práce se zvýšeným rizikem:  
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1.0 Historie změn 
 
Verze Autor změny  Popis změny Datum navedení ke 

schválení/administrátor 
OCD 

O P.Sikora 
ffy6tf 

Nová příloha 6.12.2017 
Havrlantová 

A P.Sikora 
ffy6tf 

Úprava dokumentu – změny barevně vyznačeny 12.12.2018 
havrlantová 

 
 

Schvaluje Přímý nadřízený Ostatní (dle kategorie hlavního dokumentu) 

Jméno a příjmení Zuzana Benesova 
s2314c 

Nedjalkov Ivan/ s2313c, Martin Ruščák , Cáb Aleš/ s2273c, Adam 
Klimsza, Švejda Josef/ ffr8zt, Ulrich Jaroslav/ h96nxp, Elbel Vít, 

Tomek Ivan/ s20397, Fabián Radek, Stružka JIří 

 
 


