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pracovní pozice: uklizeč - vnitřní úklid sportovního zařízení - úklid okolí bazénu denní, noční

hlavní náplň:  úklid podlah, WC, sprchy, společné prostory, chodby, okolí bazénů, úklid na mokro

Posuzované 

prostory a činnost

Hlavní zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření k minimalizaci  

rizik

Vyhodnocení 

míry rizika

Poznámky 

komunikace - podlahy, 

schodiště

uklouznutí, zakopnutí, 

klopýtnutí, pád

upozornění na zvýšenou opatrnost, označení 

okrajů schodů

výtahy pád do hloubky, přivření dodržování bezpečnostních předpisů

dveře přivření vstupní a pravidelné provádění školení 

okna pořezání PO a BOZP

vybavení fitness, cvičební 

stroje

naražení, pohmoždění, pád

zřizovací předměty na 

chodbách

naražení, pohmoždění

dveře /  plochy - skleněné naražení, pořezání označení skleněných ploch lékárnička napracovišti

Chemické čistící 

prostředky, dezinfekce

ponoření, postříkání, 

vdechnutí při přelévání

poleptání sliznice, stříknutí do 

oka, alergie, podráždění kůže

bezpečnostní list případně bezpečnostní 

pravidla,  použití OOPP, návod k použití, 

koncentáty nalévat jen ve větraných 

neuzavřených prostorách

běžné R

sseznámení a poučení o zacházení s čist.  a dezinfekčními 

prostředky - součást školení BOZP, použití brýlí  při nalévání í 

dezinfekčních přípravků a např. SAVA! V případě zacházení s 

žíravými / toxickými přípravky musí být zpracovaná a vyvěšená 

bezpečnostní pravidla odsouhlasená příslušnou HS, školení 

CHLACHS provedené VZ 1 x ročně - součást školení BOZP, 

přípravky používat jen v originálním balení nebo v označených 

nádobách (nesmí být pro potravinářské účely), nemíchat přípravky

pád úklid. vozíků pohmoždění návod k obsluze zásady používání - součást školení BOZP

poranění o hrany nářadí přejetí části těla  vizuální kontroly úklid. prostředků

prasknutí násady natržení, zaražení třísky pracovní postup zápis o kontrole úklidových  prostředků

polití tekutinou naražení, pořezání použití OOPP

Manipulace s rizikovým 

materiálem výskyt jehel píchnuti, infekce pracovní postup, použití OOPP zvýšené R

součást školení BOZP, příkaz VP č.4 / 2015 - postup při úklidu 

rizikových prostor

Úklid toalet infekce, mikroorganizmy poškození zdraví, žloutenka použití OOPP běžné R školení o BOZP, dodržovat hygienu

Úklid na mokro kluzká podlaha, uklouznutí zlomenina, pohmoždění pracovní postup                                          pro veřejnost: označení prac. prostoru 

úklid sprchy pád udeření do hlavy prokázání znalosti plavání výstražnými kužely

Úklid okolí bazénu okolí bazénu uklouznutí, pád do bazénu, 

utonutí

 použití OOPP dbát zvýšené opatrnosti při úklidu v okolí bazénu, znalost plavání

el. spotřebiče obecně - včetně 

přívodních šňůr -

zasažení el. proudem, popálení Návod k obsluze, provádění pravidelných 

revizí dle platné ČSN běžné R

součást školení BOZP

 kontakt s el. proudem, styk 

s živými částmi el. zař.

bezpečnostní předpisy zákaz neodborných zásahů 

varné konvice opaření návod k obsluze běžné R

přívodní šňůry zakopnutí, pád svázání, zajištění volných šňůr běžné R provádět pravidelné kontroly pracoviště

Úklid v noci psychická zátěž, únava uklouznutí, zakopnutí, 

klopýtnutí, pád,utonutí

pravidelné lékažské prohlídky min. 1 x ročně, 

vybavení pracoviště lékárničkou, prostředky 

pro přivolání první pomoci, zajištění možnosti 

občerstvení

zvýšené R § 94 Zák. práce, zařazení do kategorie 3, vstupní, periodická, 

výstupní lékařská prohlídka

Vybavení budovy pro všechny pracovní činnosti a pozice se provádí:vstupní, period. 

a u vybraných profesí i výstupní lék. prohl. viz Vyhl. MZd č. 

79/2013 Sb.,  vstupní a period. školení PO a BOZP  1 x ročně - viz 

zák. práce § 103, 106, kategorizace prací - zák. 258/00 s., vyhl. 

432/03 Sb., dodržování NV 361/07 Sb., Vyhl. 180/2015 Sb.,  § 88 

ZP- bezp. přest., dodržovat §101 ZP - vzájemná informanost o 

rizicích , dodržovat BOZP a další předpisy platné v prostorách 

objednatele       

Mechanické úklidové 

prostředky, úklidové 

vozíky

Elektr. spotřebiče  /  

přístroje  v zázemí

běžné R

běžné R

běžné R
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