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INFORMACE O NEBEZPEČÍCH (RIZICÍCH) A OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED 
JEJICH PŮSOBENÍM 

ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce) 
 

Označení informace: 

Nebezpečí a rizika pro osoby pobývající na pracovištích společně se zaměstnanci 
společnosti TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. - č. RIZIKA 01/2015 

 

čl. 1 
Identifikace zúčastněných stran 

 
Název:  TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. 
Sídlo:  Beroun 660, PSČ 266 01 
IČO:  62968432 
Zástupce:  Ing. Jiří Žihlo a Ing. Roman Pánek, jednatelé společnosti 
Obchodní rejstřík (OR) vedený:  Městským soudem v Praze 
Spisová značka v OR:  oddíl C, vložka 44668 
Den zápisu do OR:  15. dubna 1996 
Dále jen jako:  "informující" 
 
na straně jedné jako informující a 
 
Název:   
Sídlo:   
IČO:   
Zástupce:   
Obchodní rejstřík (OR) vedený:   
Spisová značka v OR:   
Den zápisu do OR:   
Dále jen jako:  "informovaný" 
 
na straně druhé jako informovaný 

čl. 2 
Nebezpečí a rizika 

(1) Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou 
vyskytnout na pracovištích informujícího a v dalších prostorách, kde zaměstnanci informujícího mohou 
vykonávat práce, přičemž zdrojem rizik jsou činnosti informujícího. Nebezpečí a rizika byla identifikována 
zejména v areálech a objektech betonáren, maltáren, mísíren a obdobných provozů. 

(2) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce) 
informuje informující tímto informovaného o nebezpečích a rizicích možného ohrožení jeho života a zdraví, 
životů a zdraví jeho zaměstnanců, dodavatelů informovaného a případně třetích osob (dále jen 
zaměstnanci informovaného). S následujícími nebezpečími a riziky je povinen informovaný prokazatelně 
seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby a přijmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno 
ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku. 

(3) V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí 
informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou 
alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách. 

čl. 3 
Dohoda o koordinaci provádění ochranných opatření a postupů 

(1) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoníku práce) se 
zúčastnění zaměstnavatelé (zúčastněné subjekty) dohodli, že je touto smlouvou pověřen ke koordinaci 
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění:  
a) informující na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informujícího nebo která 

prokazatelně (písemně) informující převzal a nepředal dalšímu subjektu,  
b) informovaný na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informovaného nebo která 

prokazatelně (písemně) informovaný převzal a nepředal dalšímu subjektu. 

(2) V případě, že je informující pověřen ke koordinaci dle předchozího odstavce (1), písm. a), je informující 
prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců a osob odborně způsobilých v prevenci rizik, případně 
dalších pověřených osob oprávněn kontrolovat a vyžadovat dodržování právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP (včetně místně platných předpisů a zvláštních smluv) informovaným a jeho zaměstnanci. 
Informovaný je povinen odstraňovat závady a nedostatky na úseku BOZP, na které je informujícím 
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upozorněn, a to neprodleně, nejpozději však v termínech, které informující stanoví (jsou-li termíny 
informujícím stanoveny). 

(3) Informovaný je povinen na vlastní náklady průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na 
ochranu před nebezpečími a riziky možného ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou 
vzniknout jeho pobytem nebo při pracích prováděných jím nebo jeho zaměstnanci. Ochranná opatření 
musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zainteresované strany (zejména zaměstnance 
informujícího a informovaného, zákazníky, sousedy, dodavatele, veřejnost atd.). 

čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento dokument má 8 stran (2 strany všeobecných ustanovení a 6 stran s tabulkami nebezpečí, rizik a 
ochranných opatření). Osmá strana, je určena pro doplnění specifických nebezpečí a rizik, která se mohou 
vyskytnout na konkrétním pracovišti informujícího. Vyskytnou-li se specifická (v tomto dokumentu 
neuvedená nebezpečí a rizika, resp. práce), je vedoucí zaměstnanec informujícího povinen zajistit 
identifikaci nebezpečí a zhodnocení specifických rizik prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci 
rizik. Pokud není nutné specifika doplnit, prázdné řádky vedoucí zaměstnanec, po konzultaci s odborně 
způsobilou osobou v prevenci rizik, proškrtne. Jsou-li specifická nebezpečí a rizika doplňována, musí být 
doplněna jak ve výtisku pro informujícího, tak ve výtisku pro informovaného. 

(2) Informovaný se podpisem tohoto dokumentu zavazuje, že pokud bude vykonávat práce na pracovištích 
informujícího, vždy vymezí, výrazně označí a zajistí tato svá pracoviště tak, aby byl na ně znemožněn 
vstup zaměstnancům a zákazníkům informujícího, případně dalších nezúčastněných osob. 

(3) Informovaný bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že zaměstnanci informujícího mají bez 
písemného pověření svého zaměstnavatele přísně zakázáno vykonávat práce v součinnosti s dodavateli a 
jejich zaměstnanci nebo v jejich prospěch (s výjimkou ovládání zařízení betonárny, maltárny, mísírny 
apod., které je nutné pro realizaci díla). 

(4) Za informujícího: za TBG Plzeň Transportbeton s.r.o.: Ing. Jiří Žihlo a Ing. Roman Pánek, jednatelé 
společnosti v Berouně dne 30.06.2015 

 

 

 

(5) Informovaný svým podpisem níže potvrzuje zejména, že:  
a) byl řádně informován o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, jejichž zdrojem mohou být 

činnosti informujícího na pracovištích a v prostorách informujícího, a že těmto rizikům a ochranným 
opatřením porozuměl v plném rozsahu,  

b) převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu (podpis informovaného musí být dále na všech 
listech informací o rizicích), 

c) byl řádně seznámen s VNITŘNÍ SMĚRNICÍ o způsobu organizace práce a pracovních postupů při 
provozování silniční dopravy (směrnice informujícího). 

 
 

Za informovaného: za společnost                                                                                        dne:  



TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., Beroun 660, Beroun PSČ: 266 01 (IČO: 62968432)

střed s dopravními 
prostředky nebo 
stavebními stroji 
(nebezpečí nárazu, 
komprese apod.)

pohyblivá křídla vrat;
(přimáčknutí nebo náraz 
křídly vrat)

pohybová energie a 
hmotnost dopravních 
prostředků a 
samojízdných strojů 
(dále jen vozidla);
(náraz, přimáčknutí, 
rozdrcení)

pohybová energie a 
hmotnost lžíce 
přihrnovače sypkých 
materiálů;
(úder, náraz)

hmotnost a pohybová 
energie padajících 
břemen;
(zavalení, přimáčknutí, 
náraz, úder apod.)

při pobytu v areálech výrobních provozů (zejména betonáren) - (CELÉ TĚLO)
Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni mít při pobytu v areálech a na pracovištích 
informujícího oblečenou reflexní výstražnou vestu s vysokou viditelností. Vesta musí být 
oblečena jako poslední (svrchní a viditelná) část oděvu.

Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika 
(nebezpečí) Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)

při pobytu v prostoru vrat, před vraty a za nimi - (CELÉ TĚLO)

při pobytu na všech pracovištích informujícího - (CELÉ TĚLO)

Informovaný a jeho zaměstnanci jsou v areálech betonáren a ostatních pracovišť 
informujícího povinni dodržovat stejná pravidla v rámci dopravy, jaká jsou stanovena 
zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje 
informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a 
pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout. POZOR na 
většině provozech se mohou dopravní prostředky i samojízdné stroje pohybovat všemi 
směry (není-li místní úpravou stanoveno jinak).

Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni dát vždy přednost couvajícímu 
samojízdnému stroji (nakladači), který sjíždí ze svahu od řadových zásobníků sypkých 
hmot.

při pobytu v prostoru výdejní výsypky betonu (případně jiného produktu) - (CELÉ 
TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat pod výdejní výsypkou 
betonu, případně jiného produktu (v prostoru nakládky betonu).

Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni před zahájením pobytu v prostoru vrat, 
řádně zajistit křídla vrat v otevřené poloze proti samovolnému zavření a proti zavření 
působením povětrnostních podmínek.

na pracovištích informujícího, kde je provozován přihrnovač sypkých materiálů, např. 
provoz Česká Lípa - (CELÉ TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno vstupovat nebo vjíždět do 
prostoru hvězdicových skládek sypkých materiálů, pokud je v provozu přihrnovač (pokud 
se otáčí rameno, pohybují lana nebo je v kabině přítomna obsluha). 

V případě průchodu nebo průjezdu okolo hvězdicových skládek sypkých materiálů jsou 
informovaný a jeho zaměstnanci povinni jít nebo jet v maximální možné vzdálenosti od 
hvězdicových skládek.
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TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., Beroun 660, Beroun PSČ: 266 01 (IČO: 62968432)
Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika 
(nebezpečí) Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí) Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

hmotnost a pohybová 
energie padajících 
břemen, případně 
snížená podchodná 
výška;
(zavalení, přimáčknutí, 
rozdrcení, náraz, úder 
apod.)

hmotnost a pohybová 
energie uskladněného 
materiálu a jiných 
břemen;
(zavalení, přimáčknutí, 
rozdrcení, useknutí 
apod.)

nebezpečná výška nebo 
hloubka a nebezpečný 
obsah prostorů, nad 
kterými pracovník 
pracuje či se nad nimi 
pohybuje;
(pád osob z výšky nebo 
do hloubky)

prach;
(vdechování dráždivého 
prachu obsahujícího 
fibrogenní složku SiO2)

tlak uzavíracích 
segmentů; 
(stlačení a rozdrcení)

Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno vstoupit na zakryté, případně zamrzlé 
jímky v areálech pracovišť (zakrytí prkny, trámy, rošty apod. nezajišťuje ochranu před 
propadnutím do jímek, jedná se pouze o zakrytí před nečistotami, přičemž okolo jímek 
jsou instalována ochranná zábradlí).

pokud zaměstnanec prodlévá v prostoru uzavíracích klapek (zejména pneumatických); 
jedná se zejména o klapky stabilních zásobníků sypkých hmot (uzávěry, dávkovače 
apod.) - (ZEJMÉNA RUCE, PŘÍPADNĚ I JINÉ ČÁSTI TĚLA)

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pohybovat se po uskladněném 
materiálu nebo lézt do něho (zákazy se týkají i materiálu umístěného v dopravních 
prostředcích). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno odebírat materiál z 
hromad a stohů (pokud se nejedná o dodavatele, který materiál oprávněně odebírá s 
využitím samojízdného stroje).

při pobytu na zakrytých nebo zamrznutých jímkách - (CELÉ TĚLO)

při pobytu na pracovištích informujícího; snížená podchodná výška se může vyskytovat 
zejména v prostorách s technologickými zařízeními - (HLAVA)

Při pobytu na pracovištích a v ostatních prostorách informujícího jsou informovaný a jeho 
zaměstnanci povinni mít vždy v ochranné poloze ochrannou přilbu (s výjimkou případů, 
kdy zaměstnanec informovaného pobývá pouze v dopravním prostředku a v prostoru 
velína).
Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat pod místem výkonu práce ve 
výškách nebo nad volnou hloubkou.
Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat na pracovištích, kde se 
provádí montážní a demontážní práce, pokud tyto nejsou předmětem jejich dodávky.

při pobytu na hromadách sypkých materiálů a stozích jiných břemen - (CELÉ TĚLO)

na všech pracovištích informujícího - (DÝCHACÍ ORGÁNY)

Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni mít v ochranné poloze protiprachový 
respirátor P2, a to zejména v případě přeplnění sila, při pobytu v prostorách s viditelnou 
nebo cítitelnou prašností, při provádění čištění a údržby zařízení a při pobytu v 
prostorách, kde je usazený prach (prach se snadno zvíří). V letním období je prašnost ve 
venkovních prostorách vyšší.

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla 
v prostoru uzavíracích a dávkovacích klapek (zejména v prostoru mezi klapkou a její 
dosedací plochou; případné čištění je možné pouze vhodnou pracovní pomůckou, nikoliv 
rukou.
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TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., Beroun 660, Beroun PSČ: 266 01 (IČO: 62968432)
Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika 
(nebezpečí) Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí) Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

ostrost a jiné 
nebezpečné vlastnosti 
částic a kapalin, které 
mohou vniknout do očí; 
(mechanická poranění, 
zasažení očí a jiných 
částí těla emitovanými 
částicemi)

pohybová energie 
otáčejícího šnekového 
dopravníku (podavače) 
recyklačního zařízení 
zbytkového betonu;
(vtažení oděvu nebo 
částí těla a komprese 
částí těla, zejména 
rukou nebo prstů)

hmotnost a pohybová 
energie vrat (vík) 
zásobníků sypkých 
materiálů;
(úder, náraz, 
přimáčknutí, rozdrcení)

střižná a stlačná místa 
pásových dopravníků
(zachycení, navinutí, 
komprese, střih, utržení, 
amputace)

hmotnost vozíku 
skipového dopravníku;
(úder, přimáčknutí a 
rozdrcení)

při pobytu v dráze skipového dopravníku  - (CELÉ TĚLO)

při pobytu v prostorách, kde se provádí práce s kladivem a jiným nářadím, kdy nelze 
zcela vyloučit odlétnutí (odštípnutí) částic; při pobytu v prostorách, kde se provádí 
práce s pneumatickým a elektrickým ručním nářadím; při pobytu v prostorách, kde se 
provádí práce na kovo obráběcích a tvářecích strojích - (ZEJMÉNA OČI)

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do dráhy skipového 
dopravníku pouze tehdy, je-li tento vstup nutný pro splnění předmětu dodávky, avšak až 
po zajištění vypnutí a řádného zajištění ovládacích prvků skipového dopravníku proti 
nežádoucímu spuštění. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu 
zodpovídá informovaný. Pod vozík skipového dopravníku je dovoleno vstoupit po splnění 
předchozích požadavků a po zajištění vozíku proti sjetí zajišťovacím (aretačním) čepem.

Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat rukama nebo jinými částmi 
těla ve výsypce recyklátu nebo v její bezprostřední blízkosti (v dosahu může být otáčející 
se šnekový dopravník).

Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni 
mít v ochranné poloze ochranné brýle.

při úkonech v blízkostí výsypky recyklátu - (ZEJMÉNA PRSTY NA RUKOU A RUCE)

při pobytu v zásobnících sypkých materiálů a v jejich okolí - (CELÉ TĚLO)

při pobytu v prostorách s pásovými dopravníky - (CELÉ TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do okolí zásobníků sypkých 
materiálů (případně do nich) pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění 
předmětu dodávky, avšak až po řádném mechanickém zajištění vrat (vík) zásobníků proti 
samovolnému pohybu a zajištění jejich ovládacích prvků proti nežádoucímu spuštění 
jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou 
kontrolu zodpovídá informovaný.

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů s pásovými 
dopravníky pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky, 
avšak až po zajištění vypnutí a řádného zajištění jejich ovládacích prvků proti nežádoucím 
spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho 
neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.
Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni v prostorách provozovatele mít v ochranné 
poloze pracovní oděvy s řádně upnutými rukávy a nohavicemi, bez volně vlajících částí, 
cípů apod.
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Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika 
(nebezpečí) Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí) Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

hmotnost a pohybová 
energie víka míchačky;
(úder, přimáčknutí, 
rozdrcení)

nebezpečná výška nebo 
hloubka a nebezpečný 
obsah prostorů, nad 
kterými pracovník 
pracuje či se nad nimi 
pohybuje;
(pád osob z výšky nebo 
do hloubky)

nebezpečné vlastnosti 
chemických látek a 
chemických přípravků, 
zejména žíravost 
odstraňovačů ztvrdlého 
betonu;
(různá poškození 
zdraví)

komprese a přilnavost 
ocelových lan; 
(stlačení, rozdrcení, 
navinutí, zachycení)

při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - (CELÉ 
TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno nakládat s chemickými látkami 
a chemickými přípravky, které nejsou v majetku informovaného (s výjimkou případů 
uvedených ve zvláštních smlouvách).

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů s navijáky lan 
pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. 
Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla v 
blízkosti navijáků lan, pokud nejsou vypnuty a zajištěny ovládací prvky motorů navijáků 
proti nežádoucím spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného 
zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vykonávat práce ve výškách nebo nad 
volnou hloubkou pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění předmětu dodávky.
Informovaný je povinen na své náklady zajistit sebe a své zaměstnance proti pádu, 
zajistit a řádně označit ohrožený prostor pod místem výkonu prací ve výškách a nad 
volnou hloubkou tak, aby nebyly ohroženy další osoby na pracovištích informujícího.

při výkonu prací v míchačce nebo v její blízkosti - (CELÉ TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do míchárny pouze tehdy, je-li 
tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Informovaný a jeho 
zaměstnanci jsou povinni bezprostředně po otevření víka míchačky toto zajistit proti 
samovolnému pádu (zavření) zajišťovacími řetězy s karabinami;
pokud je víko již od výrobce vybaveno zajišťovacím mechanismem, který se aktivuje 
automaticky, je ihned po otevření víka pracovník povinen prověřit, zda je mechanismus 
ve funkční poloze;
v době mezi otevřením a zajištěním víka a v době mezi odjištěním víka a jeho zavřením 
se nesmí mezi víkem a jeho dosedací plochou vyskytnout osoby nebo jejich části těla

při pobytu v blízkosti navijáků lan (např. tažných lan skipových dopravníků, lan vrat 
(vík) zásobníků sypkých materiálů - (CELÉ TĚLO)

při pobytu v dráze skipového dopravníku nebo nad ní, při pobytu na otevřenými sily a 
řadovými zásobníky sypkých hmot a při dalších činnostech, kdy jsou informovaný nebo 
jeho zaměstnanci ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím - 
(CELÉ TĚLO)
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Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika 
(nebezpečí) Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí) Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

infračervené tepelné 
záření a vysoká teplota 
odletujících částic či 
kapalin a vysoká teplota 
povrchů;
(popálení, vznícení)

infračervené, viditelné a 
ultrafialové záření;
(poškození očí a zraku)

hluk;
(poškození sluchu)

další možná nebezpečí

další možná nebezpečí

další možná nebezpečí

Informovaný a jeho zaměstnanci se mohou po pracovištích informujícího pohybovat 
pouze v doprovodu zaměstnance informujícího.

Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni 
mít v ochranné poloze chrániče sluchu (zátkové nebo mušlové).

při pobytu v prostorách, kde jsou prováděny svářečské práce a zaměstnanci 
informovaného pobývají v dosahu odletujících jisker, okují, žhavých částí apod. nebo 
mohou být exponováni záření jehož zdrojem jsou svářečské práce - (CELÉ TĚLO)

Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat v prostoru výkonu 
svářečských prací a v ohroženém prostoru (v prostoru možného dopadu jisker, žhavých 
částic apod.), přičemž za minimální bezpečnou vzdálenost  je považována vzdálenost 5 
m všemi směry od osoby provádějící svářečské práce.

při sledování svářečských prací (místa sváru) - (OČI A ZRAK) Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno dívat se do místa sváru při 
výkonu svářečských prací prováděných v jejich okolí.

Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni všechny práce provádět až po řádném 
informování míchačů (obsluh betonáren, maltáren, mísíren apod.) o postupech prací, 
jednotlivých úkonech, nutné součinnosti s obsluhou apod.
Informovaný je povinen seznámit sebe a své zaměstnance s průvodní a provozní 
technickou dokumentací strojů, strojních a ostatních zařízení, které mají být předmětem 
dodávaných prací (tato dokumentace obsahuje další, výše neuvedená nebezpečí, rizika a 
ochranná opatření).
Je-li nutná komunikace s obsluhou betonárny na dálku, je informovaný povinen zajistit 
vybavení obsluhy potřebnými komunikačním prostředky a předem dohodnout signály, 
které mají být používány.
Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostorů informujícího 
pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro splnění předmětu dodávky. Před 
zahájením prací v prostorách se stroji, strojními a ostatními zařízeními zajistit 
prostřednictvím obsluh informujícího řádné zajištění ovládacích prvků proti nežádoucím 
spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho 
neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.

při pobytu v prostorách, kde jsou v provozu míchačka, dopravníky nebo kompresor, v 
prostoru plnění sil materiálem, v prostorách, kde je používáno elektrické nebo 
pneumatické mechanické nářadí, případně ruční bicí nářadí a náčiní, které způsobuje 
hluk - (SLUCH)

při pobytu na pracovištích informujícího, pokud zde informovaný nepobývá na základě 
platné smlouvy o dílo nebo objednávky - (CELÉ TĚLO)

v případě neoprávněného zásahu do strojů, strojních zařízení a dalších technických 
zařízení informujícího - (CELÉ TĚLO)

při dodávkách prací informovaným pro informujícího - (CELÉ TĚLO)

Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky strojů, strojních a 
technických zařízení informujícího nebo se po strojích, strojních a technických zařízeních 
pohybovat pouze na základě písemného povolení informujícího.
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