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Název školení Zaměstnanci zhotovitelských firem 

Kód ZBB 24 - strojovna 

Obor, profese Školení pro zaměstnance zhotovitelských firem 

Cyklus školení Jednorázové 

Osnova: 
 
Před zahájením prací zaměstnanců zhotovitelských firem zajistí žadatel předložení 
dokumentů (viz bod y) a provedení školení bezpečnosti práce v rozsahu seznámení 
s: 

a) Přístupovými cestami, průchody a přechody až na své pracoviště, 
k určené závodní jídelně a závodní prodejně, sociálním zařízením, 
zdravotnímu středisku. 
 
- po vyznačených cestách ze sociální budovy přes spojovací tunel a    
kotelnu na plošinu +7,5 
- průchody na plošině 0m – vrata pod TG3, TG9, TG10, a u olejového  
skladu 
- přístupové cesty budou vždy stanoveny podle místa pracoviště 
- sociální zařízení je vyčleněno pro externí firmy, klíče jsou v kanceláři 
vrchních strojníků 
- zdravotní středisko je před hlavní bránou na poliklinice 

b) Vymezení pracoviště, na kterém se budou pohybovat. 
 
Jsou to všechny prostory, kde bylo povoleno zodpovědnými pracovníky 
TAMEH Czech s.r.o. provádět pracovní činnosti příslušející zhotoviteli 
dle: 
- „Zápisu o předání pracoviště“ nebo Stavebně montážního denníku, 
dále pak mohou být činnosti upřesněny vystavenými příkazy „B“, „P“, 
„V“, „S“. 
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c) Riziky možného ohrožení života a zdraví a s opatřeními na ochranu 
před působením těchto rizik. 
 
Na středisku strojovna jsou hygienické rizika hluk (kat. III) a tepelná zátěž, 
proto musí být všichni pracovníci  pracující v prostorách strojovny vybaveni 
tlumiči hluku a stanovenými OOPP dle Po 4 5 - TK. Ostatní OOPP se určují 
dle předpisu zhotovitelné organizace.Za nebezpečná místa lze označit 
všechna zařízení včetně olejového skladu. Strojovna teplárny je klasifikována 
jako prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru. 
 

Specifikace rizik vyplývající z pracovní činnosti na strojovně 
 

 

 

Nebezpečí Ohrožení Opatření k minimalizaci rizika 

Naražení, bodnutí Zhoupnutí nebo rozkývání 
břemene při vazačských 
manipulacích 

Zajištění manipulačního prostoru, 
dodržování bezpečné vzdálenosti 

Vystříknutí nebo vymrštění vlivem 
vysokého tlaku kapalin 

Práce na armaturách a 
agregátech pod tlakem 

 
Používání ochranných brýlí nebo 
obličejových šítů Zasažení odmrštěnými předměty 

a částicemi 
Broušení, manipulace 
s materiálem a strojními 
součástmi 

Ztráta stability strojních  součástí 
a materiálu 

Uložení strojních součástí a 
materiálu 

Ukládání náhradních dílů. materiálu 
na rovné podlahy; vodorovné, příp. 
svislé podklady 

Nebezpečí kontaktu nebo 
vdechnutí škodlivých kapalin, 
plynů, mlh, par a prachů 

Práce na plynovém zařízení nebo 
kotlích, odprášení, manipulace 
s čisticími kapalinami, mazacími 
oleji a tuky, svařování, pálení 

Dýchací technika, pokud jsou na 
pracovišti prováděné společné 
plynové práce; respirátory nebo 
polomasky s vyměnitelnými 
prachovými filtry nebo filtry proti 
organickým parám, výstražné 
tabulky 

Záření, oslnění Svařování, pálení Zástěny proti oslnění 

Pádu předmětů, břemen nebo 
materiálu 

Práce ve výšce Ochranná přilba, zamezení vstupu 
pod místo práce – zábrany nebo 
hlídání osobou, výstražné tabulky 

Pádu osob do hloubky Odkryté prostory po demontáži Ohraničení prostoru dvoutyčovým 
zábradlím nebo zakrytí prostoru 
umožňující bezpečný přechod přes 
odkrytý prostor, výstražné tabulky 

Pádu osob na rovině Uložení materiálu, mastný a 
znečištěný povrch 

Ohraničení pracovního prostoru, 
pracovní obuv, likvidace mastného 
produktu a odstranění nečistot 

Vyplývající z mobility dopravních 
prostředků 

Používání manipulačních vozíků Zajištění průjezdného a 
manipulačního prostoru 2. osobou 
(couvání, změna směru) 
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d) Nebezpečným prostředím, škodlivinami a ochranou proti nim; 
(včetně bezpečnostních listů chemikálií, se kterými přijdou 
pracovníci zhotovitele do styku, popř. bezpečnostních pravidel 
platných pro dané pracoviště a konkrétní pracovní činnost, a 
sběrnými místy odpadu). 
 
- v PC v kanceláři mistrů, vrchních strojníků a na CVS jsou uloženy 
bezpečnostní listy všech chemických látek 
- za nebezpečné prostředí lze označit všechny prostory s nebezpečím 
popálení, opaření, otravy, udušení a zasažení el. proudem. Tato místa 
se vyskytují v blízkosti všech strojů a zařízení 
- proto je nutno se na strojovně pohybovat obezřetně a po vyznačených 
cestách 
- zaměstnanci zhotovitele jsou povinní upozornit obsluhu na jakékoliv 
poruchy, v případě nemožnosti dosažení obsluhy opustit pracoviště 
vyznačenými únikovými cestami a pokusit se jakkoliv kontaktovat 
pracovníky objednavatele a oznámit jim tyto skutečnosti 
 
Důležitá telefonní čísla: 
 
mistři strojovny – 7966 (p. Grmela 720 747 211, ing. Štěrba xxx xxx xxx) 
CVS – 5361, 5085, 724 777 164 
vrchní strojníci – 7818, 606 771164 
vedoucí směny strojní – 7943, 724 777 775 
4/VD – 7140 

e) Veškerým zabezpečovacím zařízením, jeho významem a funkcí. 
 
Zhotovitel je bude seznámen se zabezpečovacími zařízeními u 
jednotlivých agregátů jako jsou pojišťovací ventily, signalizace CO, EPS. 
Zhotoviteli se zakazují jakékoliv manipulace s těmito zařízeními, nejsou-li 
předmětem prováděných prací. Zabezpečovací zařízení jsou podrobně 
popsána u jednotlivých zařízení v DTP umístněných v kanceláři vrchních 
strojníků. 
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f) Zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na stanoveném 
pracovišti a ostatními opatřeními a okolnostmi k zajištění bezpečné 
a zdravotně nezávadné práce, vyplývající z požadavků uvedených 
ve smlouvě. 

     Zaměstnanci externích firem, kteří pracují ve dnech pracovního volna a 
pracovního klidu, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit předem 
vedoucímu zaměstnanci. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni dodržovat 
postupy při zjištění ekologických havárií a likvidaci jejich následků v 
ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., dle DTP daného pracoviště, Plánu 
opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod a Plánu opatření 
pro případy havárie TAMEH Czech s.r.o., se kterým byli seznámeni. 
 
Vstupovat na jeřábovou dráhu je zakázáno! Vyjímku tvoří jeřábníci 
zhotovitele s platným jeřábnickým průkazem, zaškolovacím listem a 
řádným přezkoušením RT VTZZ se zapisem do jeřábové knihy 
příslušného jeřábu. 
Práce s použitím otevřeného ohně s nebezpečím vzniku požáru, 
výbuchu, otravy je nutno před zahájením prací konzultovat s pověřenými 
(zplnomocněnými pracovníky provozu (mistři, vedoucí směny strojní), 
kteří práce posoudí a vystaví patřičný příkaz pro práci se zvýšeným 
nebezpečím.  

g) Číslem a místem nejbližšího orientačního bodu první pomoci 
 
4/3 – u sloupu potrubního mostu před vstupem do DEMI 2 
4/4 – u komína 220m 
4/5 – u staré sociální budovy 
12/8 – u budovy EK32 

h) Prostorami s nebezpečím výbuchu v konkrétních místech a 
s podmínkami předcházení vzniku výbušné atmosféry dle 
Dokumentace o ochraně před výbuchem 
 
Pracovníci zhotovitelné firmy budou seznámeni s dokumentací o ochraně 
před výbuchem, viz příloha č. 5 

i) Vyhrazenými prostory pro kouření. 
 
Společnost TAMEH Czech s.r.o. je nekuřáckou společností 
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j) S režimem vstupu a jeho ohlašování 
 
Na pracovišti je třísměnný provoz, takže zaměstnanci zhotovitele jsou 
povinni před zahájením prací nahlásit svůj příchod a po ukončení práce 
svůj odchod vedoucímu strojníkovi na velínu příslušného pracoviště. 
Zástupce zhotovitele provede zápis o počtu zaměstnanců, čase 
příchodu, odchodu a tel. čísla na kterém bude jeden ze zhotovitelů 
k zastižení do „Knihy příchodů a odchodů“, která je uložena na velínu. 
Vše stvrdí hůlkovým příjmením a podpisem. 

k) Povinností zajistit si doplnění informací z osnovy ZBB24 o aktuální 
informace týkající se bezpečnosti práce (probíhající opravy, 
odstávky, místa s dočasně zvýšeným nebezpečím atp.). 

l) Povinnosti a způsobem poskytnutí a zajištění první pomoci při 
úrazech a otravách v ArcelorMittal Ostrava a.s. (příloha č.1) 
 
Pro poskytnutí první pomoci je ve velínu Demineralizace lékárnička 
s vybavením první pomoci. V případě vzniku pracovního úrazu nebo 
skoronehody, je vedoucí prací povinen tuto skutečnost hlásit 
zodpovědnému pracovníkovi pracovitě nebo směnovému mistrovi 46 – 
strojní (tel.:7943) a nebo na dispečink závodu TAMEH Czech s.r.o. (tel.: 
7140). 

m) Požární poplachovou směrnicí. 
 
Je umístěna na CVS a v kanceláři vrchních strojníků. Použití hasících 
prostředků  (RHP - ruční hasící přístroj) je nutné ohlásit mistrovi nebo 
vrchnímu strojníkovi. 

n) Integrovaným systémem řízení (viz příloha č. 4 Instrukční list č. 
2/2019 „Školení IMS“). 
 
Společnost TAMEH Czech s.r.o. je součástí certifikovaného 
Integrovaného systému řízení (IMS) také systém řízení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BS OHSAS 18001:2007). 

o) Postup výroby 
 
Strojovna teplárny slouží k výrobě el. energie, stlačeného vzduchu a 
dmýchaného vzduchu a k výrobě tepla pro interní a externí zákazníky. 
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p) Zakázanými a nebezpečnými manipulacemi. 
 
Veškeré manipulace na zařízení může provádět pouze obsluha 
strojovny. Pracovníci zhotovitele nesmí zasahovat do technologie mimo 
vymezené pracoviště. Veškeré postupy je nutno konzultovat s 
odpovědným pracovníkem strojovny – mistři a vrchní strojníci na 
jednotlivých směnách. 

q) S konkrétním umístněním lékárničky 
 
Lékárnička je umístněna na CVS, hasící přístroje viz. přílohy č. 3 

r) S telefonním číslem na protiplynovou službu ArcelorMittal Ostrava 
a.s. 
 
Protiplynová služba : 7255 

s) Zákazem požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek 
před a během pracovní doby v celém areálu ArcelorMittal Ostrava 
a.s 

t) Postupem pro izolaci agregátů dle PoŘB č.11, viz příloha č. 2 

u) Systémem bezpečné práce v jeřábové dopravě pro dané pracoviště, 
viz příloha č. 6 

v) Povinností prokazatelně proškolit své zaměstnance a zaměstnance 
svých subdodavatelů z osnovy tohoto školení. 

w) Požadavkem na předložení seznamu vlastních chemikálií (např. 
automobilový benzín v kanystrech, barvy, apod.), které bude 
zhotovitel pro svoji činnost v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 
používat (dovážet), a odeslání tohoto seznamu pověřené osobě 
oddělení B2, a případně předložení bezpečnostních pravidel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Osnova školení bezpečnosti práce 
ZBB 24 

strana 7 z 8 

Součástí každé osnovy je také příloha s „mapami nebezpečných míst“ kde jsou 
vyznačeny: 

 

a) Prostory s nebezpečím výbuchu 

b) Stísněné prostory 

c) Místa s výskytem plynu 

d) Umístění orientačních bodů 

e) Umístění lékárniček 

f) Místa se zvýšeným rizikem 

 

Doporučeno vyznačit také: 

     - Orientační bod 

           - Umístění lékárničky 

                - Umístění ručního hasicího přístroje 

        - Stísněné prostory 

     

  - Žlutá zóna  
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Školení provádí:
 

Pověřený zaměstnanec žadatele 

Záznam o školení:
 Zápis do záznamového listu osnovy ZBB24/stavební/ 

montážní deník, v případě zaměstnanců AMO do ZBP + zápis 
do záznamového listu osnovy ZBB24 

Platí od: 15.5.2019
 Nahrazuje: Osnovu ZBB 24 z 31.1.2019, 

  vydání 4, revize 0 

Zpracoval: 4620 – Petr Grmela 

                     Tel.: 7943 

                      
 

Schválil: 4/ŘBS – Ing. Poláček Aleš 

    Tel.: 6163 

Vydání: 
 

Revize: 7 



 

    Příloha č.1 Ošetření zraněného zaměstnance Strana 1 z 1 
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LEGENDA: Závod 4/46 –TEPLÁRNA - 4620 strojovna -část elektro (plošina  0 m) 

Orientační body: 4/3, 4/5 
Přístup do objektu: severní strana-průjezd u TG 10 (orientační bod 4/3 DEMI II) 

                                 západní strana-ze směru staré soc. budovy (orientační bod 4/5 ) 

                                   

Prostředky protipožárního zabezpečení:  

1)přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový (PG6) 7 ks, sněhový S6 5 ks  

2)hydrant H4620/1 umístěn v prostoru TG 1 

3)suchovody SU 6/46 v prostoru TG 3, SU 7/46v prostoru TG10      

4)NVDCHZ-nesamočinné vodní drenčerové chladící zařízení (DTP 46/20/22-97), 

rozdělovače: R2 (TG 1,TG 2,TG 3), R3 (TG 4), R6 (TG 7, TG 6, TG 5, TG 8), R7 (TG10)                 

 

Únikové cesty: vrata na severní, jižní, východní straně strojovny, které slouží zároveň jako 

přístupové, průchody na část strojovny hutní. Schodiště na plošinu +7,5 m směr kotelna. 

Průchody  na část strojovny-napáječky a dále přes dveře na kotelnu.   

 

Přístavek sací komory střechaOblast strojovna část hutní

Délka - 195 m

Šířka - 30 m

Výška - 7,5 m

Rozmístění hasící techniky, únikové cesty na strojovně - část elektro, plošina   0 m

PHP-sněhový

PHP-práškový

Únikový východ Schodiště na plošinu + 7,5 m

ON Drenčerové chlazení olejových nádrží, objem nádrže

H

Hydrant H 4620/1 

4000 l

TG 3

ON
7000  l

Vstup do objektu z plošiny

Datum : 7.1.2019
Zpracovali :  Diviš Stanislav  5605

ing. Laňka P. tel. 56 49

TG 2

ON

6500  l

TG 10

ON
7000 l

ON
11 500 l

ON
6500 l

G

G

ON

ON

TG 8

ON
8000 l

G G G G GG

G

ON
6500  l

6500 l

ZO SU 7/46

TG 4 TG 7

H

ZO ŠOZO ŠO

SU 6/46

Suchovod

6500 l

O b l a s t      k o t e l a a 

TG 1

Panel

Napáječky

Oblast horkovodních čerpadel a napáječek

TG 5TG 6R2
R3 R6

D E M I   I
Panel

DEMI I

TD1 TD2

R1 Rozdělovač NVDCHZ

P
o
žá
rn
í 
ce
st
a
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LEGENDA: Závod 4/46 –TEPLÁRNA - 4620 strojovna -část hutní (plošina  0 m ) 

Orientační body: 4/3, 4/5 
Přístup do objektu: severní strana-průjezd (orientační bod 4/3 DEMI II) 

                                  západní strana-ze směru staré soc. budovy (orient. bod 4/5) 

                                  jižní strana-směr UHV (vodojem v prostoru olejového skladu-bod 4/5) 

 Prostředky protipožárního zabezpečení:  

1) přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový (PG6) 4 ks, sněhový S6 2 ks,  

2) NVDCHZ - nesamočinné vodní drenčerové chladící zařízení – DTP 46/20/22-97. 

Rozvaděče: R1-olejové hospodářství, TK 56II, EK I, R3-TD 1, TD2, R5- TD3, TD 4, TD 5, 

R7- TG 9, TK 60, TK-56I, TG 10  

3) Suchovody: umístěné na požární cestě (východní stěna teplárny). SU 9/46-prostor sací 

komory  TD 5 (chráněný prostor střecha strojovny), SU 10/46-prostor ohrada olejový sklad 

(chráněný prostor střecha strojovny)-umístěny požární žebříky   

Únikové cesty: vrata na severní a jižní straně objektu, které slouží zároveň jako přístupové,  

                         průchody na část strojovna elektro 

Délka - 195 m

Šířka - 30 m

Výška - 7,5 m

M
G

EK 1 TK 56/II

ŠO

ZO
TG 9

TD 1 TD 2 TD 3 TD 4 TD 5 TK 60 TK 56/I

ON

ON

ON

ON

ON

ON ON

ON

Rozmístění hasící techniky, únikové cesty na strojovně - část hutní, plošina  0 m 

RHP-sněhový

RHP-práškový

Únikový východ Schodiště na plošinu +7,5 m

ON Drenčerové chlazení olejových nádrží, objem nádrže
4000 l

8000 l

2600 l

4000 l

4000 l
4000 l

4000 l 15000 l

Vstup do objektu z plošiny  0 m

4000 l

Datum : 16.2. 2001

Zpracovali : Kalousek  J. tel. 71 55

ing. Laňka P. tel. 56 49

S A C Í      K O M O R Y Dílny a kanceláře

závod   45OLEJOVÝ SKLAD

2

3

4

1

5

6

ON

Manipulační
prostor

3

X

2 4 51

Olejové hospodářství - tank, X-číslo

6 000 l

Nádrž na odpadní olej 6 000 l

200 l

Sud pro denní uložení odp. oleje

R5

8000 l

ON
8000 l

R3

R7

R1

Drenčerové chlazení TG 10

Suchovod

SU 10/46 SU 9/46

Požární cesta

S t r o j o v n a č á s t     e l e k t r o 

Požární žebřík R1 Rozdělovač NVDCHZ

V

Z

J SLékárnička
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LEGENDA: Závod 4/46 –TEPLÁRNA - 4620 strojovna -část nápáječky (plošina  0 m) 

Orientační body: 4/3, 4/4, 4/5 
Přístup do objektu: severní strana-průchod přes DEMI II (orientační bod 4/3 DEMI II) 

                                  západní strana-průchod přes kotelnu (orientační bod 4/4-Údržba teplárny) 

                                  západní strana-průjezd na strojovnu (orientační bod 4/5 stará soc. budova)                 

Prostředky protipožárního zabezpečení: 

1) přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový     (PG6) - 3 ks, sněhový S6 - 2 ks 

2)hydrant H 4620/1 umístěn v prostoru pod TG 1-sloup mezi strojovnou elektro a 

napáječkami, H 4620/2 na západní stěně mezi napáječkami a kotelnou za EN5-průchod   

3) NVDCHZ - nesamočinné vodní drenčerové chladící zařízení (DTP 46/20/22-97), 

rozdělovač: R8 – olej. nádrže parních napáječek PN 1-5 

 

Únikové cesty: průchody na strojovnu část elektro, průchody na kotelnu, vrata  severní stěna 

kotelny (průchod kolem DEMI I),  průjezd  západní strana, směrem ke staré soc. budově (4/5) 

Délka - 91 m

Šířka - 13 m

Výška - 7,5 m

Rozmístění hasící techniky, únikové cesty, strojovna - část napáječky, plošina   0 m

PHP-sněhový

PHP-práškový

Únikový východ Schodiště na plošinu + 7,5 m

ON Drenčerové chlazení olejových nádrží, objem nádrže

Hydrant H 4620-1, H 4620-2  

4000 l

Vstup do objektu z plošiny

Datum : 29.6. 2001

Zpracovali : Diviš Stanislav

ing. Laňka P.
H

Panel

Napáječky

R1 Rozdělovač NVDCHZ

M M M M M

EN1 PN2PN1 PN3 PN4 PN5 EN3 EN4EN2 EN5

R1

O   b   l   a   s   t            k   o   t   e   l   n   a

21

H

M M

Požární tlaková

voda

AKU

M MM M

M M

HVČ 1,2

HVČ 3,4,5,6

H

Úpravna

vody

ONONONONON

O   b   l   a   s   t         s   t   r   o   j   o  v   n   a  - e   l   e   k   t   r   o

Z

V

S J

H 46/20/1

H 46/20/2
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LEGENDA: Závod 4/46 –TEPLÁRNA - 4620 strojovna -část elektro (plošina +7,5) 

Orientační body: 4/3, 4/5 
 

Přístup do objektu: severní strana-průjezd (orientační bod 4/3 DEMI II) 

                                  západní strana-ze směru staré soc. budovy (orient. bod 4/5) 

                                   

Prostředky protipožárního zabezpečení: 

1)přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový (PG6) 13ks, VP 50 - 1ks, sněhový S6 2 ks, 

vzduchopěnový VP 7 1 ks. 

2)hydrant H4620-4 umístěn v prostoru TG 1 

3)suchovody SU 6/46 v prostoru TG 3, SU 7/46 v prostoru TG10                  

 

Únikové cesty: umístěny na západní stěně objektu, schodiště na plošinu  0 m, oblast 

strojovny-část hutní.  
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LEGENDA: Závod 4/46 –TEPLÁRNA - 4620 strojovna -část hutní (plošina +7,5 m) 

Orientační body: 4/3, 4/5 
 

Přístup do objektu: severní strana-průjezd (orientační bod 4/3 DEMI II) 

                                  západní strana-ze směru staré soc. budovy (orient. bod 4/5) 

                                  jižní strana-ze směru UHV(vodojem) v prostoru olejového     

                                                     skladu (orient. bod 4/5) 

Prostředky protipožárního zabezpečení: 

1)přenosné hasící přístroje (PHP) - práškový (PG6) 13 ks, VP 50 - 3ks, sněhový S6(S5) 15 ks. 

2)hydrant H4620-3 umístěn v prostoru ovládacího panelu jižní město. 

 

Únikové cesty: umístěny na východní stěně objektu, schodiště na plošinu  0 m, oblast 

strojovny-část elektro. 
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Instrukční list TAMEH č. 2/2019 

 

IMS – Integrovaný systém řízení 

Instrukce k seznámení 

a) nových zaměstnanců TAMEH, 

b) dalších osob, jejichž práce je řízena organizací (tzn. zaměstnanců externích 
poskytovatelů pracujících v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.) s 
integrovaným systém řízení kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
hospodaření s energií a prevence závažných havárií. 

1 Úvod 

TAMEH Czech s.r.o. (TAMEH), ArcelorMittal Ostrava a.s. (AMO), ArcelorMittal Tubular 
Products Ostrava a.s. (AMTPO), ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 
(AMDS CR), ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. (AMEPO), ArcelorMittal 
Technotron s.r.o. (AMT) mají zaveden společný integrovaný systém řízení kvality, ekologie, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu energií a prevence 
závažných havárií (IMS), založený na plnění požadavků:  

a) EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality;  

b) EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu;  

c) ISO 45001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (náhrada 
OHSAS 18001:2007);  

d) EN ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií;  

e) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.  

2 Tento instrukční materiál podává základní informace: 

a) o vymezení, účelu a Cílech IMS;  

b) o hlavních záměrech TAMEH vyjádřených v Politice IMS;  

c) pro zvýšení povědomí zaměstnanců TAMEH a dalších osob, jejichž práce je řízena 
organizací, o IMS;  

d) o povinnostech stanovených interními pravidly společnosti TAMEH, jejichž dodržování se 
vztahuje jak na zaměstnance TAMEH, tak na další osoby, jejichž práce je řízena organizací.  

3 Účelem IMS je zajistit: 

a) standardní podmínky ve výrobě a omezit působení nahodilých vlivů;  

b) technologickou a bezpečnostní způsobilost výrobních zařízení, odbornou způsobilost 
osob, jejichž práce je řízena organizací;  

c) dodržování stanovených zásad a dokumentovaných postupů;  
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d) zajistit porozumění potřebám a očekávání zainteresovaných stran;  

e) požadovanou kvalitu produktů a služeb, stabilitu dodávek, splňujících požadavky 
zákazníků;  

f) plnění závazných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, hospodaření s energií a prevence závažných havárií;  

g) optimální hospodaření s energetickými médii, snižování finanční a energetické 
náročnosti;  

h) snižování dopadů naší činnosti, výrobků a služeb na ŽP;  

i) zvyšování úrovně ochrany zdraví při práci a pracovního prostředí;  

j) identifikování problémových oblastí, určení příčin, realizování nápravných opatření;  

k) v rámci plánování zvažování rizik a příležitostí a přijímání opatření k jejich řešení.  

4 Vymezení IMS/ povědomí o IMS: 

a) IMS je uplatněn u všech procesů a činností zabezpečovaných v TAMEH.  

b) IMS se vztahuje na všechny zaměstnance TAMEH a na další osoby, jejichž práce je 
řízena TAMEH.  

c) Odpovědnost za integrovaný systém má ředitel společnosti TAMEH. Ten jmenuje 
představitele vedení a svěřuje mu pravomoci k rozhodování a řízení v dané oblasti.  

d) Koordinaci společného postupu společností TAMEH, AMO a DS při udržování, kontrole  
a zlepšování IMS zajišťuje Rada IMS a Pracovní skupiny IMS, řízené PV IMS jednotlivých 
společností a závodů AMO. 

5 Hlavní záměry a závazky  

Vedení společnosti TAMEH pro oblasti systému řízení kvality, ekologie, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci, managementu hospodaření s energií a prevence závažných 
havárií jsou vyjádřeny v dokumentu PřŘS 20xx/xx Úkoly a programy k naplnění Cílů 
TAMEH Czech s.r.o. pro rok 20xx, platném v daném roce.  

Kvalita výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví 
zaměstnanců, hospodaření s energií a požární ochrana a prevence závažných havárií patří 
k nejvyšším prioritám společnosti. Neustálým zlepšováním se zavazujeme zejména:  

a) zvyšovat spokojenost zákazníků a dalších zainteresovaných stran s kvalitou 
poskytovaných výrobků, procesů a služeb;  

b) rozšiřovat nabídku sortimentu výrobků dle požadavků zákazníků za dodržení 
požadované kvality;  

c) předcházet znečištění a snižovat negativní vlivy naší činnosti na životní prostředí;  

d) předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít 
negativní vliv na zdraví zaměstnanců, životní prostředí a majetek;  

e) zvyšovat úroveň ochrany zdraví a pracovního prostředí;  

f) minimalizovat počet pracovních úrazů, nemoci z povolání, nehod a havárií;  

g) snižovat finanční náročnost v oblasti hospodaření s energií;  
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h) komunikovat a spolupracovat s místní správou, veřejností a zákazníky s cílem podávat 
objektivní informace o vlivech a. s. na životní prostředí a bezpečnost občanů.  

i) motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti  
v oblasti zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, 
bezpečnosti práce a prevence závažných havárií.  

Od zaměstnanců se očekává:  

a) odpovědný přístup k plnění všech stanovených úkolů;  

b) dodržování dokumentovaných postupů a předpisů firmy;  

c) aktivní přístup k růstu osobní kvalifikace a kompetencí;  

d) hledání možností zlepšování kvality, ochrany ŽP, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a snižování energetické náročnosti v rámci svých pracovišť.  

6 Seznámení  

Noví kmenoví zaměstnanci TAMEH a další osoby, jejichž práce je řízena organizací, jsou 
tímto IL seznámeni se skutečností, že organizace, pro kterou pracují, má zaveden IMS  
a stanoveny cíle, kterých chce dosáhnout. Musí si být vědomi skutečnosti, že jejich činnost 
je součástí procesů vedoucích k dosažení těchto cílů a spokojenosti zákazníků a dalších 
zainteresovaných stran. 

V praxi to znamená, že v rámci vstupního školení jsou zaměstnanci poučeni o povinnostech 
ve vztahu k dodržování jak obecně platných interních pravidel TAMEH, (u zaměstnanců 
externích poskytovatelů v rozsahu stanoveném v Obchodní smlouvě uzavřené mezi 
žadatelem - TAMEH a zhotovitelem služby), tak i předpisů platných pro zabezpečování 
činnosti na daném pracovišti.  

7 Rozsah vstupního školení 

7.1  Noví zaměstnanci TAMEH a zaměstnanci externích poskytovatelů, pracující na 
dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr  

a) Osnova školení bezpečnosti práce ZBB 08 (včetně specifikací vztahujících sek danému 
pracovišti);  

b) Instrukční list TAMEH 2/2019 – IMS.  

7.2 Zaměstnanci externích poskytovatelů pracujících na smlouvu o dílo:  

a) Seznámení zaměstnanců externích poskytovatelů s povinností dodržovat interní pravidla 
TAMEH v oblastech BOZP, požární ochrany, hospodaření s energií, ekologie, ostrahy, 
povolování vstupu a práce na vyhrazených technických zařízeních podle přílohy platné 
Obchodní smlouvy při povolování vstupu.  

b) Školení Bezpečnosti práce podle osnovy ZBB 24 pro zodpovědné zaměstnance 
zhotovitele.  
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c) Školení o PO a PZH pro vedoucí zaměstnance zhotovitele. Vedoucí zaměstnanci 
zhotovitele pak prokazatelně před zahájením prací proškolí své zaměstnance a sub-
dodavatele o PO a PZH dle osnovy školení BP 0400.  

d) Školení o požadavcích a povinnostech zaměstnanců externích poskytovatelů dodržovat 
interní pravidla podniku v oblasti ochrany životního prostředí, platná pro dané pracoviště,  
o postupech při vzniku havárie nebo ohrožení životního prostředí.  

e) Informace o požadavcích a povinnostech zaměstnanců externích poskytovatelů 
dodržovat interní pravidla podniku při poskytování služeb z hlediska IMS v rozsahu tohoto 
školícího materiálu.  

8 Povinnosti zaměstnanců TAMEH a zaměstnanců externích poskytovatelů 

Zaměstnanci TAMEH a zaměstnanci externích poskytovatelů jsou při zabezpečování 
činností v oblasti IMS povinni dodržovat:  

a) interní pravidla TAMEH pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ekologie, hospodaření s energií, ostrahy, povolování vstupu a práce na 
vyhrazených technických zařízeních, u zaměstnanců externích poskytovatelů podle přílohy 
platné Obchodní smlouvy, se kterými jste seznámeni při vstupním školení;  

b) pracovní instrukce, technologické předpisy, pracovní a kontrolní postupy apod., vztahující 
se k zabezpečování činností na daném pracovišti;  

c) zásady pro plnění požadavků v oblasti ochrany životního prostředí na daném pracovišti, 
např. pro třídění a ukládání odpadů apod.;  

d) pravidla pro používání monitorovacího a měřícího zařízení s platnou dobou kalibrace;  

e) zásady pro používání informačních a komunikačních prostředků a technologií, včetně 
zásad pro nakládání s důvěrnými informacemi, u zaměstnanců externích poskytovatelů  
v rozsahu stanoveném v Obchodní smlouvě;  

f) pracovní postupy pro značení, manipulaci (správné použití manipulačních a přepravních 
prostředků), skladování materiálů, polotovarů a výrobků v celém výrobním procesu tak, aby 
nedošlo k poškození, záměně nebo znehodnocení materiálů a výrobků;  

g) zákazy a příkazy bezpečnostního charakteru na stanoveném pracovišti, včetně 
povinnosti používat předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky;  

h) v případě zjištění jakýchkoliv nedostatků na pracovišti, znemožňujících plnění úkolů  
v souladu se zásadami stanovenými v IMS, jsou povinni se obracet na nadřízené vedoucí 
zaměstnance za účelem sjednání nápravy. 

 

9 Zodpovědnost za prokazatelné proškolení nových zaměstnanců TAMEH a 
zaměstnanců externích poskytovatelů:  

a) seznámení nových zaměstnanců TAMEH s Instrukčním listem zajistí přímí nadřízení  
a vedoucí zaměstnanci formou vyslání zaměstnance na úvodní adaptační školení 
organizované útvarem J, případně proškolením zaměstnance se záznamem do Knihy 
instruktáží;  
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b) seznámení zaměstnanců externích poskytovatelů s Instrukčním listem provedou vedoucí 
zaměstnanci externí firmy, příp. po dohodě vedoucí zaměstnanci daného pracoviště 
TAMEH, včetně zajištění písemného záznamu o školení.  

 
 
Zpracoval: 4/TP - Ing. Petr Bayer 
 
Předkládá: 4/TP - Ing. Roman Růžička 
 
Schválil:  4/ŘSB - Ing. Petr Baranek 
 
Dne: 30. 4. 2019 
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Tento záznamový list slouží pro pracoviště Osoby pověřené ověřením znalostí z osnovy ZBB24 

TAMEH Czech s.r.o. – 4620 Strojovna 
   

  

  

  

 

  
Jméno a příjmení 

Číslo 
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Podpis Datum Pracoviště 
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