6.17.13. Pracoviště
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracoviste
Podrobné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje
Zákon č. 309/2006 Sb., a provádí jej Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,

Požadavky na pracoviště a pracovní
prostředí
Zákon č. 309/2006 Sb., § 2, Požadavky na pracoviště a pracovní
prostředí:
Pracoviště musí být prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena
tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým
požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. To znamená aby,
prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace
měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti
zde vykonávané,
pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla
stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem
vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí,
odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry,
provedení a vybavení,
únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně
přístupových cest byly stále volné,
v prostorách výše uvedených byla zajištěna pravidelná údržby,
úklid a čištění,

pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným
poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro
poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání
poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Při zajištění bezpečného stavu pracoviště se vychází z hodnocení rizik
vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení
možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek,
požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik
vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních
prostředků a zařízení.
Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit:
uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před
nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky
pracovních a technologických postupů a výrobních a
technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž
povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu,
úklid, čištění a opravy pracoviště,
stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a
záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za
jejich vedení,
umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních
prostředků a zařízení, skladových prostorů, komunikačních ploch a
dopravních komunikací a vymezení pracovního místa
zaměstnanci. Stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly
pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a
zařízení s přibližně stejnými účinky podle druhů a vlastností
škodlivin a vlivů na okolí,
náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a
výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby
nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu,

opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou
používány zdraví škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky,
opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro
chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob,
případně zvířat,
zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v
mimopracovní době.
Zaměstnavatel je povinen zajistit:
stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů
údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště,
včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem
na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání,
požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení
technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a
v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po
dobu provozu a používání pracoviště
dodržování termínů a lhůt pro provádění kontrol, zkoušek, revizí,
oprav a údržby a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich
provádění,
aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností výše uvedených a
kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení
získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem,
který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v
písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici
osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a
dozorovým a kontrolním orgánům.

Další požadavky na pracoviště
Nebezpečné prostory

Podlahy
Zvýšená pracoviště, komunikace a zábradlí
Otvory
Komunikace a cesty
Schodiště
Žebříky
Zábradlí
Nakládací a vykládací rampy
Dveře, vrata a průlezné otvory
Únikové dveře a východy
Venkovní pracoviště
Bezpečnostní značky

Související legislativa

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
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