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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

pro zaměstnance externích firem a osoby zdržující se s vědomím 

Semenářského závodu Týniště nad Orlicí na jeho pracovištích 
 

Tyto pokyny platí pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a osoby, které se zúčastňují na 

investiční výstavbě, dodávkách, montážích, opravách, údržbě, revizích, nákupu, prodeji, 

ostraze, kontrolách, měření (dále jenom cizí osoby) v areálu Semenářského závodu Týniště nad 

Orlicí (dále jenom SZ). Je povinností všech vedoucích zaměstnanců cizích osob své podřízené 

s těmito pokyny a pracovními riziky seznámit a řádně je proškolit a poučit a jimi se řídit.  

 

Pobyt a pohyb cizích osob, včetně dopravy v areálu zaměstnavatele 
1) Vstup nebo vjezd je povolen jen těm osobám, kteří jsou doprovázeni vedoucím 

zaměstnancem nebo pověřeným zaměstnancem SZ za účelem sjednané práce nebo 

dovozu a odvozu zakoupeného zboží a jsou seznámeni s pracovními riziky na 

příslušném pracovišti a s těmito pokyny. 

2) Nejvyšší dovolená rychlost dopravních prostředků či stavebních strojů v areálu závodu 

je 20 km/hod. (značeno dopravní značkou na příjezdové komunikaci před vstupní 

bránou SZ) a nejvyšší povolená rychlost motorových manipulačních vozíků (dále jenom 

MMV) je 5 km/hod., přičemž je nutné dodržovat obecně platné dopravní předpisy, 

zejména při použití vlastních dopravních prostředků cizích osob. Při chůzi je dovoleno 

používat výhradně cest nebo chodníků. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 

pohybujícím se vozidlům, zahradní technice a MMV. MMV jsou provozovány i uvnitř 

výrobních budov. Výjezdy z výrobních budov SZ se vždy považují za vedlejší 

komunikaci. Je nutné respektovat bezpečnostní značky, symboly a piktogramy. 

3) Řidiči dopravních prostředků či stavebních strojů cizích osob nesmí znečišťovat a 

poškozovat povrch komunikací v areálu SZ nebo jeho příjezdovou komunikaci, 

zakazuje se zde nepovolené parkování a odstavování. Je zakázáno bezdůvodně stát nebo 

parkovat na mostní váze a v jejím blízkém okolí tak, aby byl znemožněn nájezd a sjezd 

ostatních vozidel na vážící plochu váhy. Při parkování vozidel nebo stavebních strojů 

cizích osob je vždy jeho řidič či obsluha povinna vozidlo či stroj řádně odstavit a zajistit 

(např. proti samovolnému pohybu či odcizení). Za případné škody na těchto vozidlech 

či strojích nebo na majetku uvnitř vozidel či strojů nenese SZ žádnou odpovědnost. 

4) V případě dopravní nehody nebo havárie za účasti cizí osoby v areálu SZ, nebo dojde-

li vlivem činnosti cizí osoby k poškození majetku SZ, je povinností cizí osoby tuto 

skutečnost bezodkladně nahlásit odpovědnému vedoucímu zaměstnanci SZ.  

5) Ve všech prostorách SZ platí zákaz donášení a konzumace alkoholických nápojů nebo 

jiných návykových, omamných a psychotropních látek. 

6) V případě přítomnosti jiné firmy v areálu SZ, která pro SZ vykonává jakoukoli 

smluvní činnost, je povinností všech cizích osob respektovat všechna bezpečnostní 

opatření, značky, piktogramy, symboly související s pracovní činností této firmy, 

vzájemně se informovat o vlastních pracovních rizicích. 
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7) Na střeše budovy luštírny, na střeše strojovny výtahu na budově luštírny a na střeše 

přístřešku mezi hlavními křídly budovy skladu šišek je instalován kotvící systém. 

V případě provádění prací na výše uvedených střechách je povinností každého použít 

tento systém jako prevenci pracovních úrazů, a to v souladu s jeho návodem 

k používání (viz. příloha č.1 těchto Bezpečnostních pokynů). V době používání tohoto 

systému bude v areálu SZ přítomna vždy minimálně jedna osoba, která nebude 

provádět práce pomocí kotvícího systému a bude s osobou, která používá kotvící 

systém, v předem domluveném kontaktu tak, aby v případě nouzové situace zajistila 

pomoc buď vlastními silami, nebo za pomoci dalších osob nebo složek integrovaného 

záchranného systému.  

 

Skladování, nakládka a vykládka v areálu SZ 
1) Skládání a nakládání vlastních surovin, materiálu, látek a hmot smí cizí osoby provádět 

jen na předem vyhrazených místech, na místech převzatých pracovišť nebo na místech 

určených pro zařízení staveniště. Nesmí přitom být znečišťováno okolí, nesmí být 

zužovány průjezdní průřezy a profily.  Po ukončení činnosti musí být místo uklizeno a 

předáno odpovědnému zaměstnanci SZ v původním stavu. 

2) Skládání materiálu je zakázáno v ochranných pásmech energetických zařízení. Místo ke 

skladování určí příslušný vedoucí zaměstnanec SZ.  

 

Stavební, výkopové a výškové práce 
1) Veškeré stavební a výkopové práce v areálu SZ smí být prováděny jen na základě 

uzavřené smlouvy nebo objednávky k provádění takových prací, popř. na základě 

písemného souhlasu odpovědného vedoucího zaměstnance SZ. 

2) Před zahájením jakýchkoliv výkopových či výškových prací musí být provedeno 

zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakýchkoliv 

podzemních či nadzemních inženýrských sítí nebo zařízení, včetně zajištění vyjádření 

správců sítí a zařízení (např. vytýčení inženýrských sítí a zařízení nebo potvrzení 

odpovědným zaměstnancem SZ, že v místě prováděných prací nevedou žádné 

podzemní inženýrské sítě nebo jiná zařízení). 

3) Cizí osoba zajistí ochranu vzrostlých stromů a keřů před poškozením. 

4) Cizí osoba zajistí trvalou likvidaci odpadů v souladu s účinnými právními předpisy. 

5) Cizí osoba uvede po dokončení stavebních prací stavbou dotčené pozemky a stavby do 

původního stavu. 

6) V uzavřeném areálu SZ a jeho okolí prochází mj. podzemní vysokotlaký dálkový 

plynovod (majetek GasNet, s.r.o., člen innogy), středotlaký páteřní rozvod zemního 

plynu vedený od regulační stanice zemního plynu (majetek SZ), nadzemní 

vysokonapěťová soustava elektrické energie (majetek společnosti ČEZ, a.s.), nadzemní 

vysokonapěťová přípojka elektrické energie k trafostanici (majetek SZ), přičemž je 

nutné dodržovat obecně platné právní předpisy, zejména při práci v ochranných 

pásmech těchto vedení. 
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Vstup do výrobních prostor 
1) Nepovolaným osobám je vstup do výrobních prostor a pomocných provozů zakázán, 

včetně jakékoliv manipulace na zařízeních, technologiích a strojích v majetku SZ, 

umístěných vně i uvnitř výrobních prostor a pomocných provozů. Výjimku tvoří pouze 

nákladní výtahy s přepravou osob typu KVN 1300/0,6 v budově skladu šišek 

s výrobním číslem 1/2014 a v budově luštírny s výrobním číslem 2/2014. Cizí osoba 

může výtah obsluhovat pouze jako řidič výtahu, a to za předpokladu dodržení dále 

uvedených povinností a podmínek. Cizí osoba smí výtah obsluhovat pouze s vědomím 

vedoucího zaměstnance SZ a po seznámení s návodem k obsluze, zaškolení, poučení a 

praktického zácviku pro ovládání výtahu. Seznam s podpisy všech osob, oprávněných 

ovládat výtah, bude uveden v prezenční listině, která bude cizí osobou, před zahájením 

smluvené činnosti, předána odpovědnému zaměstnanci SZ. Pokud řidič výtahu nemá 

elektrotechnickou kvalifikaci, vztahuje se na něho ustanovení vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

§4 a jedná se o pracovníka poučeného. 

 

Povinnosti řidiče výtahu: 

➢ Zamezení řízení výtahů neoprávněnou osobou 

➢ Rozložení přepravovaných nákladů rovnoměrně na podlaze klecí a jejich zabezpečení 

proti samovolné změně jejich polohy 

➢ Uložení přepravovaných nákladů tak, aby nepřesahovali obrysy klecí a nedeformovaly 

jejich stěny 

➢ Vyloučení přetěžování výtahů a provádění nepovolených manipulací 

➢ Omezení doby zbytečného zatížení výtahů 

➢ Zajištění přepravovaných osob a nákladů především u výtahů bez klecových dveří 

➢ Bezprostřední oznámení jím zjištěných závad a poruch pověřenému zástupci 

provozovatele 

➢ Při najíždění do klecí výtahů pomocí manipulační techniky, je zakázáno couvat 

➢ Ve výtazích je zakázáno přepravovat hořící, doutnající nebo čpící materiály. 

➢ Výtahy neslouží jako evakuační 

 

2) Vstup do výrobních prostor a pomocných provozů je cizím osobám dovolen jen tam, 

kde jejich činnost souvisí se smluvenou činností, za předpokladu jejich vybavení OOPP. 

 

Opuštění areálu SZ, ukončení denní činnosti 
1) Před opuštěním areálu SZ je povinností cizí osoby o tomto záměru předem informovat 

příslušného vedoucího zaměstnance nebo pověřeného zaměstnance SZ, jenž cizí osobu 

v areálu SZ doprovázel, nebo byl písemně uveden v protokolu o předání a převzetí 

staveniště stavby nebo místa plnění zakázky. 

 

 

1.3 Směrnice 2/2017 – Místní provozní bezpečnostní předpis – plán zimní 

údržby místních komunikací, chodníků, manipulačních a odstavných ploch 

a parkovišť Semenářského závodu Týniště nad Orlicí v platném znění. 
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1.3 Směrnice 1/2018 – Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu 

v platném znění. 

 

 
 

Požární ochrana 
1) Cizí osoby jsou povinni se před zahájením smluvené činnosti seznámit s požárně 

bezpečnostními předpisy platné v SZ, zejména s požárními poplachovými směrnicemi 

a požárními řády a v plné míře je dodržovat. 

 

a) Požární poplachové směrnice 

b) Požární řády a jejich přílohy 

c) Rozmístění hydrantů, PHP a věcných prostředků PO 

 

2) Zákaz kouření a užívání otevřeného ohně: v celém areálu SZ, kromě místa ke kouření 

vyhrazenému, platí zákaz kouření. V celém areálu SZ platí zákaz užívání otevřeného 

ohně s výjimkou pracovních technologií, kde je otevřený oheň, nebo jeho vznik, 

podstatou. Mezi takové činnosti patří např. svařování elektrickým proudem nebo 

svařování s využitím hořlavých plynů atd., tepelné dělení nebo broušení materiálu, při 

kterém dochází ke vzniku žhavých částic, jisker a okují (např. broušení a řezání úhlovou 

bruskou), pájení atd. 

3) Svářečské práce, dělení nebo broušení materiálu, kde dochází ke vzniku žhavých částic, 

jisker a okují, pájení atd. smí být prováděny pouze na základě předem vystaveného, 

písemného Příkazu ke svařování, k práci s otevřeným ohněm a k jiné činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu 

s následným požárem (dále jenom Příkaz), vydaného odpovědnou osobou SZ a za 

dodržování příslušných bezpečnostních ustanovení. Cizí osoba musí mít k této činnosti 

odpovídající odbornou způsobilost a musí dodržovat obecně platné právní předpisy s 

touto činností související.  

4) Cizí osoby nebo jí pověřené osoby určené k výkonu požárního dohledu při provádění a 

po ukončení svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím se musí řídit níže uvedenými povinnostmi: 

a) Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu provádění a minimálně po 

dobu osmi hodin po ukončení svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Pokud dojde ke krátkému přerušení práce (např. 

svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po ukončení práce, nebo 

pokud má dojít k přerušení práce na dobu delší než 2 hodiny, ohlásí se ukončení 

práce a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po dobu stanovenou 

v Příkazu (minimálně 8 hodin). 

b) Seznámení se všemi údaji zejména s preventivními požárně bezpečnostními 

opatřeními uvedenými v Příkazu. 
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c) Seznámení s organizací požární ochrany – se způsobem vyhlášení požárního 

poplachu, místem ohlášení požáru. 

d) Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, el. 

proud, zemní plyn). 

e) Před zahájením svařování, prací s otevřeným ohněm a jiné činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v Příkazu 

jsou provedena a pracoviště včetně přilehlých prostor je podle toho vybaveno a 

připraveno. 

f) Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků. 

g) Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly kromě 

úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, 

zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na 

to, aby v průběhu prací zůstaly únikové cesty z místa pracoviště průchodné. 

h) Provést nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených 

osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru. 

i) Požární dohled má právo nařídit okamžité přerušení pracovního úkolu, pokud zjistí, 

že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo 

pokud má důvodně za to, že další pokračování může vést k bezprostřednímu a 

vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení 

pracovního úkolu neprodleně oznámí osobě uvedené v Příkazu, které se ohlašuje 

ukončení pracovního úkolu. 

j) Požární dohled zajistí, aby v Příkazu byly písemně doplněny údaje o skutečném čase 

zahájení a ukončení pracovního úkolu a skutečném čase zahájení a ukončení 

požárního dohledu po ukončení pracovního úkolu. 

 

5) V případě vzniku jakéhokoli požáru je povinností cizí osoby nahlásit tuto skutečnost 

jakémukoli vedoucímu zaměstnanci SZ, a to i tehdy, když byl požár v zárodku uhašen 

a nevznikla žádná škoda. 

6) Zástupce cizí osoby je povinen mít přehled o počtu svých zaměstnanců a jejich pohybu 

po areálu SZ. V případě požáru je jeho povinností nahlásit toto veliteli zásahu. 

 

 

Pracovní úrazy 
1) Dojde-li v areálu SZ ke vzniku pracovního úrazu cizí osoby, je povinen o tom vedoucí 

firmy nebo zraněná osoba ihned informovat vedoucího provozu nebo vedoucího výroby 

SZ. Záznam o úrazu sepisuje zaměstnavatel postiženého.  

 

Cizí osoby jsou povinni dodržovat další související bezpečnostní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele, se kterými byli seznámeni a řádně o nich proškoleni a poučeni odpovědným 
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vedoucím SZ, stejně tak i respektovat opatření minimalizující případná rizika spojená s činností 

u SZ na základě registru rizik. 

 

Registr pracovních rizik dle činností vyskytujících se v SZ: 
 

➢ riziko č. 1 - práce s řetězovou motorovou pilou – kácení stromů  

➢ riziko č. 2 - práce s řetězovou motorovou pilou – dělník manipulačního skladu 

➢ riziko č. 3 - práce s ručními motorovými stroji v pěstební činnosti 

➢ riziko č. 4 - práce s křovinořezem 

➢ riziko č. 5 - práce s chemickými prostředky a nebezpečnými látkami pro ochranu rostlin 

➢ riziko č. 6 – práce v pěstební činnosti 

➢ riziko č. 10 – řidič traktoru pro soustřeďování dřeva 

➢ riziko č. 13 - opravář mechanizačních prostředků – automechanik 

➢ riziko č. 14 - zámečník 

➢ riziko č. 15 - soustružník 

➢ riziko č. 16 – brusič 

➢ riziko č. 18 – svářeč plynem 

➢ riziko č. 19 – svářeč elektrickým obloukem 

➢ riziko č. 20 – vrtař kovů 

➢ riziko č. 21 – práce v zemědělské výrobě (živočišné i rostlinné) 

➢ riziko č. 22 – obsluha motorové sekačky trávy 

➢ riziko č. 23 – skladník ve skladu 

➢ riziko č. 29 – práce z jednoduchých a dvojitých žebříků 

➢ riziko č. 31 – uklízeč, uklízečka v administrativě 

➢ riziko č. 32 – administrativní práce 

➢ riziko č. 33 – technickohospodářský zaměstnanec THZ 

➢ riziko č. 35 – PDV obsluhující dřevoobráběcí stroje 

➢ riziko č. 38 – obsluha stavebních a silničních strojů 

➢ riziko č. 39 – topič nízkotlakých plynových a jiných kotelen na pevná paliva 

➢ riziko č. 43 – provozní elektrikář 

➢ riziko č. 44 – stavební čety a údržba 

➢ riziko č. 45 – zaměstnanec laboratoře 

➢ riziko č. 46 – luštění semen stromů a genetik LČR, s. p. 

➢ riziko č. 48 – obsluha malé vodárny 

➢ riziko č. 49 – obsluha čistírny odpadních vod 

➢ riziko č. 50 – obsluha tlakových nádob 

➢ riziko č. 52 – vazač břemen 

➢ riziko č. 56 – obsluha skleníků 

➢ riziko č. 60 – obsluha traktorové sklápěcí vlečky, vleku za NA, podvalníku na přepravu 

strojů 

➢ riziko č. 63. – obsluha a provozovatel zdviže a výtahu 

➢ riziko č. 66 – obsluha sušičky dřeva 

➢ riziko č. 67 – PMS + studenti na praxi 

➢ riziko č. 68 – autodoprava – provoz na pozemních komunikacích 
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➢ riziko č. 69 – desty a manipulační vozíky 

➢ riziko č. 71 – obsluha chladících a mrazících boxů pro uskladnění reprodukčního  

materiálu 

➢ riziko č. 73 – zahradní technika 

➢ riziko č. 74 – obsluha vysokotlaké vodní proudové čističky (WAP) 

➢ riziko č. 78 – kontrola staveb TH zaměstnanci 

➢ riziko č. 79 – obsluha pneumatické sponkovačky - hřebíkovačky 

➢ riziko č. 82 – nabíječky akumulátorů a startovací vozíky 

 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla 
V případě havárie, tísně nebo jiné krizové situace volejte na níže uvedená telefonní čísla: 

 

Při použití pevné telefonní linky SZ zvolte předvolbu 0. 

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA  155 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR    150     

        950 530 100   

 

 

POLICIE ČR       158 

 

TÍSŇOVÁ LINKA      112 

 

PORUCHY ELEKTRICKÉ ENERGIE   800 850 860 

 

PORUCHY ZEMNÍHO PLYNU    1239 

 

PORUCHY VODY (dispečink AQUA SERVIS)  494 539 110     

   724 207 360 

 

 

Kontaktní osoby Semenářského závodu Týniště nad Orlicí 

 

Ing. Miloš Pařízek – ředitel                                                 606 098 041 

 

Tomáš Vašata – vedoucí provozu    724 523 485 

 

Ing. Marek Zeman – vedoucí výroby    725 257 284 
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Petra Janoušová – technický pracovník   725 257 997 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Návod k používání kotvícího systému 

Příloha č. 2: Pracovní rizika dle činností vyskytujících se v SZ 

Příloha č. 3: 1.3 Směrnice 2/2017 – Místní provozní bezpečnostní předpis – plán zimní údržby 

místních komunikací, chodníků, manipulačních a odstavných ploch a parkovišť Semenářského 

závodu Týniště nad Orlicí v platném znění. 

Příloha č. 4: 1.3 Směrnice 1/2018 – Místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu 

v platném znění. 

  

  

 

Vedoucího zaměstnance cizí osoby s výše uvedenými bezpečnostními pokyny seznámil, řádně 

proškolil a poučil: 

Tomáš Vašata, vedoucí provozu SZ 

 

 

……………………………………… 

                       podpis 

 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl v plné míře seznámen a řádně proškolen a poučen s výše 

uvedenými bezpečnostními pokyny a předpisy, s povinnostmi při výkonu funkce řidiče 

nákladního výtahu s přepravou osob dle ČSN 27 4002 a s pracovními riziky dle registru rizik 

SZ, které souvisí s prováděním dodavatelských prací pro SZ. Výše uvedené problematice a 

obsahu všech výše uvedených dokumentů jsem porozuměl, jsem si vědom jejich významu a 

budu plnit požadavky a podmínky v nich stanovené. Dále zajistím, aby s výše uvedeným byli 

v plné míře, ještě před zahájením prací v SZ, seznámeni, řádně proškoleni a poučeni všichni 

zaměstnanci cizí osoby vč. všech subdodavatelů, podílejících se na plnění níže uvedené akce a 

aby byly v plné míře dodržovány veškeré povinnosti a zásady stanovené obecně platnými 

právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, životního 

prostředí a souvisejících interních předpisů SZ.  

 

 

 

Odpovědný zástupce cizí osoby:  

 

Akce:  

Evidenční číslo zakázky:  

 

Akce:  

Evidenční číslo zakázky:  
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      ……………………………………… 

                  podpis odpovědného  

                   zástupce cizí osoby 

 

 

 

V Týništi nad Orlicí dne: ………………………

 


