Regionální pracoviště ;

Záznam o provedení kontroly nad stavem BOZP u zaměstnavatele
podle § 322 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění
Kontrolovaný zaměstnavatel:

Walter

přesný název a adresa

Walter s.r.o.
66434

s.r.o.

Kuřim, Blanenská 1289/119

datum kontroly:

17.08.2018

IČ:

61060003

CZ-NACE:

28410

kontrolu provedl svazový inspektor BOZP OS KOVO: Ing.
Kontroly se zúčastnil za zaměstnavatele:

Tomáš

Zdeněk KONRÁD, SIBP, č.osv. ROVS/3901/PRE/2015

MALINA, Facility & HSE manager

Yu ZHAI, jednatel
Kontroly se zúčastnil zaVZO OS KOVO:

Josef SLÁMA, představitel VSČ OS KOVO

Jiní účastníci kontroly:

Pavel SVOBODA, jednatel

Název dodavatelské firmy BOZP:

Firemní ES&H servis s.r.o.

Jméno „odborně způsobilé osoby na BOZP“:

Tomáš AMBROS, č. osv. ROVS/3133/PRE/2014

TYP KONTROLY:

základní ☒

následná ☐

mimořádná ☐

roční prověrka ☐

tření PÚ či NzP ☐

(Zaškrtněte. Tabulka „Základní zjištění“ se realizuje jen při kontrole základní, jinak se řádky v kolonkách mohou vyplnit znakem „I“ )

☐ Kontrola systému BOZP a dokumentace BOZP byla provedena v rámci základní kontroly BOZP a zaznamenána v zápisu ze dne 

Zaměření (předmět) kontroly:
Kontrola zabezpečování BOZP dle § 322 zákoníku práce 262/2006 Sb.

Základní zjištění z předložené dokumentace, případně dle sdělení odp.
osoby
A

existuje ve firmě koncepce podnikové politiky/strategie BOZP /certifikovaný
systém řízení BOZP

A

B

evidence a dokumentace PÚ a NzP. Existence odškodňovací komise s odbory

C

kategorizace prací (aktualizace)

A
A
A

G

vyhledávání a hodnocení rizik-písemně, či elektronicky (aktualizace) přijímání
příslušných opatření
poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných
nápojů
zajištění pracovnělékařských služeb a dokumentace o preventivních lékařských
prohlídkách
zajištění první pomoci, včetně určení odpovědných osob, možnosti přivolat
lékaře, vybavení lékárničkami apod.

H

prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dle ZP)

A
A
A

D
E
F

CH
I
J

školení v oblasti BOZP včetně zvláštní odborné způsobilosti
revize a kontroly výrobních prostředků a zařízení v kontrolovaném úseku
uplatnění bezpečnostních přestávek dle zák. č. 262/2006 Sb. a zák. č. 309/2006
Sb.
V tabulce se vyznačí záznam
:
ano (zajištěno) = „
A“
ne (nezajištěno) = „N“
částečně zajištěno = „C“

1.

záznam

poznámka

A
A
A

A

Vzhledem k předmětnému typu kontroly neuvádí se = „-
“

Kontrolou zjištěné skutečnosti a nedostatky, včetně jiných zjištění:

ad A) Interní směrnice BOZP zpracované formou řízené dokumentace, k dispozici na firemním
intranetu v el. podobě - pro zaměstnance prostřednictvím vedoucích pracovníků.
ad B) V roce 2017 2 PÚ s PN nad 3 dny, v roce 2018 zatím také 2. Příčiny objasněny, krácení
odškodného ve výjimečných případech. Tržné, řezné rány, bežná neopatrnost zaměstnance.
ad C) č. j. KHS 34791/2018/BM/HP ze dne 13.7.2018. Lakýrník - prach epoxidových pryskyřic kat. 3,
brusič - prach epoxidových pryskyřic kat. 3, vibrace přenášené na ruce kat. 4 a lokální svalová zátěž kat.
3. Jinak fyzická a psychická zátěž kat. 2. Připravuje se měření mikroklimatu. PLS i zaměstnanci
informováni.
ad D) probíhá pravidelná aktualizace a soustavné vyhledávání rizik, zaměstnanci mohou podávat
podněty přímo OZO nebo svým vedoucím pracovníkům. Rizika členěna na jednotlivá pracoviště,
zaměstnanci seznamováni při nástupu i při periodickém školení.
ad E) OOPP poskytovány dle vyhodnocených rizik ve směrnici, eviduje personální úsek. OOPP v
pronájmu, péče zajištěna externí organizací.
ad F) MUDr. Jana Chalupská, Blanenská 928, 664 34 Kuřim. Termíny prohlídek sleduje personální
úsek. Lékařský dohled na pracovišti 07/2018, obsah lékárniček stanoven.
ad G) školí externí OZO cca 30 lidí, seznam je vyvěšený na lékárničkách. Ve firmě i AED, zaměstnanci
proškoleni.
ad H) 05/2018 - OZO BOZP a Facility & HSE manager. U zjištěných závad stanoveny termíny
odstranění i odpovědnosti. Zúčastňují se i vedoucí úseků.
2

ad CH) vstupní školení OZO BOZP nebo Facility & HSE manager. Periodické OZO BOZP 1 x 24
měsíců. Vedoucí pracovníci jsou školeni OZO 1 x 12 měsíců. Odborné školení koordinuje personální
úsek a zajišťují externí odborně způsobilé osoby. Ověření znalostí pohovorem.
ad I) Koordinuje Facility & HSE manager, provádí externí odborně způsobilé osoby. Termíny revizí a
jejich provedení hlídá program Maintenance Control.
ad J) jsou poskytovány v odpovídajícím rozsahu na pracovištích s kat. 3 a kat. 4.
Nedostatky zjištěné kontrolou pracoviště:
1) Kabiny broušení byly v průběhu pracovní činnosti otevřené.
Je porušeno ust. §3 odst. 1 písm. a) NV 378/2001 Sb., v platném znění.
2) Jeřábník nebyl při manipulaci s břemenem vybaven bezpečnostní přilbou.
Je porušeno ust. § 5 odst. 1 písm. b) zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění
3) V době kontroly se v odstavených manipulačních vozících vyskytovaly klíče v zapalování.
Je porušeno NV 378/2001, příloha 3, odst. 6, písm. a).
4) Při práci ve zvýšené pozici zaměstnanci pro výstup používají části strojů.
Je porušeno ust. §3 odst. 6 NV 362/2005 Sb., v platném znění.
5) Podnět zaměstnanců - stížnost na nadměrné horko na pracovišti "elektrodílna".
6) Zjištěni zaměstnanci bez předepsaného pracovního oděvu a pracovní obuvi.
Je porušeno ust. §106, odst. 4, písm. d) zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění.
2.

Opatření k odstranění závad a nedostatků projednaná, příp. dohodnutá se zástupcem zaměstnavatele, včetně
termínů k odstranění závad:
Ad 1) Důrazné upozornění zaměstnanců ve vztahu k plnění jejich pracovních povinností.
Odpovědnost: vedoucí úseku
Termín: ihned
Ad 2) Vybavit zaměstnance manipulující s břemenem nad úrovní hlavy bezpečnostní přilbou.
Odpovědnost: Facility & HSE manager
Termín: 31.8.2018
Ad 3) Důrazné upozornění zaměstnanců ve vztahu k plnění jejich pracovních povinností.
Odpovědnost: vedoucí úseků
Termín: ihned
Ad 4) Ve spolupráci s dodavatelem vybrat vhodný typ zařízení pro výstup a práci ve zvýášené poloze..
Odpovědnost: OZO BOZP/Facility & HSE manager + vedení společnosti
Termín: 31.7.2019
Ad 5) Na pracovišti "elektrodílna" umístit teploměry se záznamem, naměřená data vyhodnotit a přijmout adekvátní opatření.
Odpovědnost: Facility & HSE manager + vedení společnosti
Termín: 30.9.2018
Ad 6) Důrazné upozornění zaměstnanců o povinnosti používat předepsané OOPP.
Odpovědnost: vedoucí úseku
Termín: ihned

3.
Přílohy – počet a název:
bez příloh

3

Níže je určený prostor pro vyjádření zástupce zaměstnavatele v případě jeho nesouhlasu s objektivitou provedené
kontroly, případně s výhradami ke kontrolním zjištěním, ke způsobu odstranění zjištěných nedostatků, eventuálně i
k výkonu kontroly specialisty BOZP OS KOVO.
Zaměstnavatel doplní svůj názor jen v případě potřeby se vyjádřit!

Zvláštní přiložený list s vyjádřením je taktéž možný, přičemž zde se označí: „Vyjádření zaměstnavatele je umístěno v příloze“.
☐
S výsledky této kontroly stavu BOZP byli seznámeni všichni podepsaní.
Podpisy a razítka:

Mgr. J. GRIM, J. SLÁMA

Ing. Zdeněk KONRÁD

VSČ OS KOVO

svazový inspektor BOZP OS KOVO

Tomáš MALINA
Facility & EHS manager
Rozdělovník:
1 × kontrolovaný zaměstnavatel,
1 × výbor základní organizace OS KOVO,
1 × Regionální pracoviště OS KOVO, 1 × Specialista BOZP a ŽP OS KOVO Praha
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Yu ZHAI, Pavel SVOBODA
jednatelé

