
CDV služby s.r.o. Registr rizik

pracovní pozice: vnitřní úklid domy

hlavní náplň:  úklid vnitřních ploch objektů

Posuzované 

prostory a činnost

Hlavní zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření k 

minimalizaci  rizik

HAZOP 

hodnocení

Legislativa -   

viz RPP (vždy 

v platn. znění)

Poznámky 

komunikace - podlahy, 

schodiště

uklouznutí, zakopnutí, klopýtnutí, 

pád

upozornění na zvýšenou opatrnost, označení 

okrajů schodů

běžné R NV 101/05        

NV 11/01

výtahy pád do hloubky, přivření dodržování bezpečnostních předpisů Zák. práce

dveře přivření vstupní a pravidelné provádění školení NV 361/07

dveře / okna - skleněné 

výplně

pořezání PO a BOZP

zřizovací předměty na 

chodbách

naražení, pohmoždění   NV 101/05

zdravotně závadné prostory infekce, pokousání krysou pracovní postup, použití OOPP

půdy - předměty naražení, pohmoždění použití OOPP NV 495/01 

výskyt injekčních jehel píchnutí, infekce použití OOPP, pracovní postup zvýšené R součást školení BOZP, pokyn ředitele pro chování 

napadení zvířaty, osobami pokousání , infekce, vzteklina, 

zbití

poučení o zásadách chování při styku se 

zvířetem

sklepy - předměty naražení, pohmoždění

Chemické čistící 

prostředky, 

dezinfekce

ponoření, postříkání, 

vdechnutí při přelévání

poleptání sliznice, stříknutí do 

oka, alergie, podráždění kůže

bezpečnostní list, použití OOPP, návod k 

použití, koncentáty nalévat jen ve větraných 

neuzavřených prostorách

zvýšené R NV 495/01 

zák. 350/11 

poučení o zacházení s čist.  a dezinfekčními prostředky - 

součást školení BOZP, použití brýlí  při nalévání 

dezinfekčních přípravků a např. SAVA!

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 běžné R NV 495/01 zápis o kontrole úklidových  prostředků

polití tekutinou naražení, pořezání použití OOPP

Vybavení budovy - 

úklid vnitřních 

prostor

pro všechny pracovní činnosti a pozice se provádí: 

vstupní a period. lék. prohl.,  vstupní a period. školení 

PO a BOZP  1 x ročně - viz zák. práce § 103, 106, 

kategorizace prací - zák. 258/00, vyhl. 432/03, 

dodržování NV 361/07, Vyhl. 288/03, § 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

Aktualizace: Ing. Olga Melzochová Platnost od. 1.1. 2012


