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Zimní období – pro účely této směrnice se za zimní období považuje doba od
1. prosince do 28. (29.) února.
Pokud budou teploty dosahovat stanovené hodnoty mimo tato období, povoluje výjimku
k vydávání nápojů OBS.
Jiné osoby – všechny osoby, které nejsou v pracovním poměru v PARAMO, a. s.
a které se s jeho vědomím zdržují v jejich areálech (např. zaměstnanci externích firem,
pracující na základě smluvního vztahu, návštěvy, zákazníci, exkurze, zaměstnanci
kontrolních, nadřízených nebo jiných orgánů a organizací, zájemci o zaměstnání apod.)
5. Zkratky
HZSp
- hasičský záchranný sbor podniku
OBS
- odbor bezpečnostních služeb
OOPP
- osobní ochranný pracovní prostředek
OIMS a IA - odbor integrovaných systémů jakosti a interního auditu
OV PAS - odbor vývoje paliv, asfaltů a speciálních maziv
OdKJ
- oddělení kontroly jakosti
6. Postup
6.1 Základní ustanovení
Zaměstnavatel je povinen chránit všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na
jeho pracovištích, proti úrazům a nemocem z povolání.
Zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana
života a zdraví fyzických osob a na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na
jednotlivých pracovištích a nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit
technickými prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními, poskytuje
zaměstnavatel k bezplatnému používání potřebné OOPP a mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky. Kromě toho tyto prostředky poskytuje v případech, kdy to stanoví bezpečnostní
či hygienické předpisy, popř. kde to nařídí orgány státního odborného dozoru nebo
hygienické služby, vyžaduje-li to od organizace závazným pokynem příslušný odborový
orgán na základě uplatnění práva společenské kontroly nebo vyžaduje-li to ochrana
obyvatelstva z důvodu hygienických či protiepidemických.
Dojde-li ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v důsledku
zavedení nové technologie, vzniku nových pracovních podmínek nebo změny dosavadních
pracovních podmínek, provede se nové zhodnocení a regulativ se upraví.
Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované
zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému
opotřebení nebo znečištění.
Ochrannými prostředky pro účely tohoto předpisu nejsou:
• běžné pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochranně zdraví zaměstnanců
před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění;
• výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb;
• výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích;
• sportovní výstroj a vybavení;
• prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti.
Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti. Zaměstnancům, kteří
přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění kůže nebo u nichž může dojít
k potřísnění dráždícími látkami, se poskytují tyto prostředky podle druhu škodliviny.
Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali
současně více ochranných prostředků, musí být tyto vzájemně slučitelné.
Při přidělování ochranných prostředků je zaměstnavatel povinen zabezpečit dodržování
hygienických zásad.
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Použití OOPP více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření,
která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.
Čištění a opravy OOPP zajišťuje PARAMO, a. s. na svůj účet tak, aby pro výkon
příslušné práce byly k dispozici v čistém a funkčně nezávadném stavu.
Poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nesmí být nahrazeno
finančním plněním.
6.2 Technické požadavky na OOPP
Technické požadavky na osobní ochranné prostředky jsou stanoveny nařízením vlády
č. 21/2003 a podle konstrukce se dělí do dvou skupin:
6.2.1 Ochranné prostředky jednoduché konstrukce
Jedná se o ochranné prostředky jednoduché konstrukce, u kterých uživatel může sám
zhodnotit úroveň ochrany poskytované proti jednotlivým rizikům, jež mohou být včas
a bezpečně uživatelem rozpoznána. Do této kategorie patří např.:
a) rukavice proti mechanickému působení, jehož účinky jsou povrchové;
b) rukavice proti slabě agresivním čistícím prostředků;
c) rukavice a zástěry pro manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele
teplotám převyšujícím 50 °C;
d) prostředky proti klimatickým vlivům, které však nejsou mimořádné ani extrémní
(např. pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv);
U těchto OOPP se neprovádí přezkoušení typu a s výrobkem nemusí být dodána
žádná dokumentace.
6.2.2 Ochranné prostředky složité konstrukce
U osobních ochranných prostředků složité konstrukce určených k ochraně proti
smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit
zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich bezprostřední účinky uživatel nemůže včas
rozpoznat, zajišťuje výrobce podle své volby buď ověřování shody výrobku s certifikovaným
typem, nebo posuzování systému jakosti výroby podle nařízení vlády č. 21/2002 Sb. Jedná
se např. o:
a) filtrační prostředky pro ochranu dýchacích orgánů proti pevným a kapalným
aerosolům nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivním
plynům;
b) prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní
atmosféře;
c) osobní ochranné prostředky poskytující pouze časově omezenou ochranu proti
chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření;
d) zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se
vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené
záření, plameny nebo rozstřiku velkého množství roztaveného materiálu;
e) zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se
vzduchem o teplotě -50 °C nebo nižší;
f) osobní ochranné prostředky chránící před pádem z výšky;
g) osobní ochranné prostředky proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným
napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětí.
6.3. Povinnost zaměstnanců v řídících funkcích
S dostatečným předstihem hospodárně objednávat potřebné OOPP pro své podřízené
zaměstnance, dohlížet na jejich správné vybavování těmito prostředky a na řádné
hospodaření s nimi.
OOPP se přednostně objednávají v e-shopu Severočeského obchodního sdružení,
s.r.o. (SOS) z přílohy č. 4. Pokud toto sdružení určené OOPP nenabízí v požadované lhůtě
(např. při přijetí nového zaměstnance), ve vhodném provedením či standardu PARAMO,
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a.s. (např. antistatické nehořlavé oděvy) nebo se jedná o speciální OOPP, které SOS
v e-shopu nenabízí vůbec, objednávají se u jiných dodavatelů (POBJ).
Zajistit vydávání OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků svým podřízeným
zaměstnancům.
Předem informovat zaměstnance o rizikách, před kterými je přidělené ochranné
prostředky mají chránit a poučit je, jak s nimi odborně a hospodárně zacházet.
U ochranných prostředků, u kterých je předepsaná pravidelná kontrola (dielektrické
rukavice, dielektrické galoše, zachycovací postroje, lana apod.), zajistit jejich přezkoušení
ve stanovených lhůtách.
Vést evidenci poskytovaných OOPP svých podřízených.
Provádět kontrolu používání OOPP svých podřízených dle S 18-30 a ze zjištěných
nedostatků vyvozovat opatření, včetně postihů.
Zjistí-li se, že OOPP jsou vadné či prošlé, je nutno je vyřadit a zajistit jejich opravu či
výměnu. Toto zajistí příslušný vedoucí, v jehož provozu (odboru) jsou OOPP používány.
6.4. Povinnosti zaměstnanců
Zaměstnanci jsou povinni při práci používat OOPP, které jim byly přiděleny. Použití
speciálních prostředků (např. nehořlavého pracovního oděvu) je podmíněno činností, při
které existuje riziko, před kterým je tyto prostředky chrání.
Zaměstnanci jsou povinni provádět drobnou denní údržbu OOPP a podnik jim k tomu
poskytuje potřebné prostředky.
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou povinni provádět běžnou kontrolu
dodržování této směrnice a ze zjištěných porušení vyvozovat patřičné závěry.
Namátkovou kontrolu provádí zaměstnanci OBS a bezpečnostní agentury, na zjištěné
závady upozorňují vedoucí zaměstnance a sledují realizaci přijatých opatření i vyvozené
závěry.
Zaměstnancům se zakazuje umísťovat na skelet ochranné přilby jakékoliv polepy,
popisy a samolepky.
6.5. Značení, výdej, evidence a kontrola ochranných prostředků
Při nástupu zaměstnance do funkce, jejíž výkon vyžaduje každodenní používání
pracovních oděvů, obdrží zaměstnanec z důvodu možnosti jejich výměny při čištění oděvy
dva.
Poskytované pracovní oděvy a kabáty přijímané k čištění či opravě musí být trvale
(nesmytelně) označeny evidenčním číslem zaměstnance. Značení provedou přijímající
zaměstnanci skladů MTZ. Neoznačené oděvy a kabáty nebudou přijímány k opravám
a čištění.
Životnost prostředků uvedená v regulativu v měsících je pouze informativní. Nové
prostředky budou zaměstnanci vydány až tehdy, když jsou použité prostředky tak
opotřebovány nebo zničeny, že ztratily svou ochrannou funkci a není jich možno dále
používat.
Pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků je každému zaměstnanci
vedena „Osobní karta na svěřené předměty“. Vzor karty je přílohou č. 1 této směrnice. Do
doby popsání stávajících karet mohou být používány tyto. Příjem OOPP potvrdí
zaměstnanec na kartě svým podpisem.
Pracovníci jsou povinni přesvědčit se o správnosti zápisu a případné nesrovnalosti
ihned hlásit. Jsou rovněž povinni prohlédnout si vydané prostředky, aby případné
nedostatky mohli ihned při výdeji reklamovat.
Za škody na ochranných pracovních prostředcích, které způsobí zaviněnou ztrátou,
nesprávným nebo nedbalým zacházením nebo úmyslně, odpovídá zaměstnanec v rozsahu
stanoveném příslušnými právními předpisy.
Kontrolu hospodaření s OOPP, mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky namátkově
provádí odbor bezpečnostních služeb.
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Při objednání OOPP v e-shopu objednávku schválí nadřízený objednatele (zodpovídá
za jeho potřebnost) a technik BOZP a PO (zodpovídá za to, že deklarované vlastnosti
odpovídají požadavkům a standardům Paramo, a.s.).
Pro použití ochranných přileb a brýlí u osob, které nejsou uvedeny v tomto regulativu
(návštěvy, kontroly), je nutno tyto zapůjčit na vrátnicích.
7. Používání OOPP
Při cestách na a z pracoviště (případně do a z šatny) musí zaměstnanci používat svůj
zdraví neohrožující oděv a obuv. Stejná povinnost platí pro pohyb zaměstnanců, u kterých
nebylo vyhodnoceno takové riziko, aby byli vybaveni ochrannými pracovními prostředky.
7.1 OOPP do prostorů s nebezpečím výbuchu
V prostorech s nebezpečím výbuchu (označeny tabulkou EX) se používají OOPP
s vyšší mírou ochrany. Jako ochranné pracovní oděvy proti antistatickým a tepelným
rizikům s vysokou odolností proti běžné mechanické zátěži se používají oděvy GoodPRO
FR7 Jakub 360 s trvale nehořlavou úpravou PROBAN®, gramáž 360 g/m2 a v zimním
období ochranný pracovní kabát Orion s tepelnou vložkou proti rizikům tepelným,
antistatickým a při sváření, s omezenou ochranou před chemickými produkty a na ochranu
před nepříznivými klimatickými podmínkami z materiálu Megatec 250 Blu – gramáž 250
g/m2. Ochranný kabát lze zakoupit a používat i bez tepelné vložky. Do bot se používají
ponožky Klimapon. Tyto OOPP nejsou v nabídce firmy SOS, s.r.o. a na jejich nákup se
vystavuje POBJ.
V době provozu oddělení, kde jsou tyto prostory, jsou všechny osoby, které se zde
pohybují, povinny používat stanovené OOPP s vyšší mírou ochrany (kompletní
nepoškozený oděv, tj. blůza a kalhoty nebo kombinéza, v chladném počasí ochranný plášť
nebo kabát) v souladu s ČSN EN ISO 11612 v rozsahu nejméně A1, B1, C1 – hořlavost
(nebo u dříve vyrobených oděvů ČSN EN 531 v rozsahu nejméně A, B1, C1) a ČSN EN
1149-1 - antistatika. Rovněž pracovní obuv musí být antistatická.
Tyto OOPP (pracovní oděvy a kabáty) jsou upraveny na ochranu před elektrostatickými
výboji a teplem. V případě neodborného zacházení by mohlo dojít k snížení těchto
vlastností a proto jsou veškeré úpravy, opravy, praní či čištění zaměstnancem přísně
zakázané. Z uvedených OOPP může zaměstnanec pouze vyprášit prach, či očistit je
měkkým kartáčem. Ostatní práce (včetně přišití knoflíků, zkrácení či záplatování) zajistí
zaměstnavatel u dodavatele. Škody způsobené neodbornou údržbou budou řešeny jako
škodní případ.
Při odstavení zařízení musí být tyto OOPP používány do té doby, než budou otevřeny
veškeré jeho části na kterých se bude pracovat, přijata opatření, která znemožní výskyt
výbušné atmosféry a proveden rozbor ovzduší. Po provedení těchto opatření mohou na
zařízení pracovat zaměstnanci v OOPP v běžném provedení.
7.1 Používání ochranných přileb a ochrany zraku
7.1.1 Každý zaměstnanec PARAMO, a. s. musí být vybaven ochrannou přilbou
s podbradním (upínacím) řemínkem, kterou obdrží při nástupu do zaměstnání do trvalého
používání. Od výrobce je na přilbě vyznačeno čtvrtletí a rok výroby. Užitná doba přilby dle
návodu výrobce je 5 let. Při poškození přilby nebo po uplynutí této doby je zaměstnanec
povinen u svého nadřízeného nárokovat její výměnu. Vedoucí provozu/odboru podle
pracoviště zaměstnance rozhodne, zda bude přilba v provedení do zón označených EX či
nikoliv. Zaměstnanci pracující v zimě venku budou vybaveni zimní kuklou, která se
nasazuje pod přilbu. Případná náhrada kukly jinou pokrývkou je možná pouze tehdy, pokud
tato nebrání pevnému připevnění přilby na hlavu. Používání pokrývek, které toto
neumožňují (např. kulichů), je zakázáno.
7.1.2 Pevně uchycené ochranné přilby na hlavě musí používat všichni zaměstnanci
na všech pracovištích a na celém území PARAMO, a.s., pokud dále není uvedeno jinak.
Používání přilby bez podbradního řemínku je možné pouze tehdy, pokud nehrozí její pád
z hlavy.
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7.1.3 Osoby vstupující do výrobních prostorů (včetně stáčecích a plnících míst, apod.),
osoby provádějící pracovní činnost s možností poškození zraku a všude, kde se manipuluje
s chemickými látkami (včetně odpadů) a dalšími nebezpečnými látkami (např. pára,
kondenzát), musí být vybaveny ochrannými brýlemi (případně štítem nebo přilbou se
štítkem) a musí je v těchto prostorech a pracích používat. Při demontáži potrubí či části
zařízení, které může obsahovat chemické látky, kde hrozí riziko postřiku a dalších
mechanických poškození nebo vznik elektrického oblouku a zásahu elektrickým proudem
(např. při výměně nožových pojistek) musí pracovníci použít ochranný štít s vaničkou. Při
práci na zařízení a potrubí, ve kterých jsou látky s vysokou teplotou a tlakem, musí
pracovníci současně použít ochranné brýle a vhodný ochranný štít. Při práci musí být štít ve
funkčním stavu a správně nasazen. Obličejové štíty musí být vyhovující pro nošení
společně s brýlemi (používané pro ochranu nebo korekci zraku), ochrannými brýlemi
a
dalším vybavením pro ochranu dýchacích cest. Tato pravidla platí i pro dozorující
a
kontrolující zaměstnance, kteří uvedené práce přímo neprovádějí.
7.1.4 Osoby používající dioptrické brýle musí být vybaveni ochrannými brýlemi
s možností nasazení na dioptrické brýle.
7.1.5 Za vybavení zaměstnance ochrannou přilbou, kuklou, brýlemi, případně přilbou se
štítkem a štítem je zodpovědný jeho přímý nadřízený. Pro případ poškození přileb, brýlí a
štítů je nutné na provozech udržovány potřebné rezervy.
Povinnost používat ochranné přilby a ochranu zraku (brýle, štítek, ochranný štít) se
vztahuje na všechny osoby zdržující se s vědomím Parama na jeho území.
7.2 Výjimky
7.2.1 Ochranné přilby se nemusí používat
7.2.1.1 V celé organizaci
- na cestě z vrátnice do šatny, či na pracoviště a zpět, tj. při cestě do zaměstnání
a ze zaměstnání;
- v kancelářích, šatnách, hygienických zařízeních, jídelnách, laboratořích, na
vrátnicích, ve správních budovách, v objektech HZSp, na telefonní ústředně,
v podnikové prodejně;
- ve skladech (mimo skladu hutního materiálu);
- při řízení vozidel a jiných dopravních prostředků, pokud mají ochranné rámy nebo
uzavřené kabiny pro řidiče;
- při svařování, kdy je svářeč vybaven svářecí kuklou nebo brýlemi. Tato výjimka je
platná pouze po dobu skutečného provádění svářečských prací.
- v prostorech velínů a denních místnostech;
- ve vnitřních prostorách dílen;
- v garážích;
- v případech špatného přístupu do zařízení nebo pohybu v zařízení, kdy pracovní
poloha znemožňuje bezpečné použití ochranné přilby;
- v distribučních skladech (s výjimkou HS Kolín, DiS Svítkov a vstupu do kolejiště
v DiS Lípa), kde výšky uloženého materiálu nepřesahují výšku 2 m, případně
materiál nad touto výškou je bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační
jednotky do prostoru pohybu osob.
7.2.1.2 V Pardubicích
- na parkovišti před budovou NAB;
- na komunikaci mezi budovou AB I a AB II;
- na komunikaci a chodníku od vrátnice Přerovská do budovy VÚB, závodní
restaurace, kantýny;
- na chodníku z OV PAS kolem trafostanice do laboratoře OdKJ;
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- z vrátnice Přerovská k závodnímu lékaři a do rehabilitačního střediska, které jsou
v budově AB I;
v prostoru plnírny do drobných obalů a sudů (bubnů);
- ve vnitřních prostorech KVABS, mísírny olejů a plnění olejů do sudů;
- ve skladu nebezpečných odpadů (tj. zelená hala);
- ve skladu použitých olejů ve Svítkově.
7.2.1.3 V Kolíně
-

na komunikaci mezi budovou A a jídelnou podél betonárky;
na komunikaci mezi vrátnicí č. 2 a budovou C;
na komunikaci mezi silniční váhou a budovou C;
ve vnitřních prostorech mísírny olejů;

7.2.2 Ochranné brýle se nemusí používat
- tam, kde jsou zaměstnanci vybaveni jinou ochranou zraku neslučitelnou s brýlemi
proti mechanickým rizikům (štít, svářecí kukla, brýle pro jinou ochranu, maska);
- v uzavřených kabinách dopravních prostředků;
- při laboratorních zkouškách a pokusech prováděných v digestořích;
- ve venkovních prostorech při nepříznivých klimatických podmínkách (déšť, mrholení,
sněžení), kdy brýle znemožňují dobré vidění;
- v prostorách dle bodu 7.2.1.1, kde není při pracovní činnosti možné riziko poškození
zraku (neplatí pro dopravní prostředky bez uzavřené kabiny).
7.2.3 Výjimky uvedené v bodu 7.2 této směrnice pozbývají platnost po dobu provozních
zarážek ve výše uvedených prostorách.
7.3 Přechodné zrušení výjimek
Pokud dojde v případech dle odstavce 7.2 na přechodnou dobu k takové změně, že by
byla ohrožena bezpečnost osob, je povinen příslušný vedoucí provozu (odboru) nařídit
používání ochranných přileb a brýlí, případně jiné ochrany zraku i v těchto prostorech.
7.4 Používání ochranných přileb a ochrany zraku zaměstnanci jiných organizací (př.
jinými osobami)
7.4.1 Pro zaměstnance organizací pracujících v PARAMO, a. s. je povinnost nošení
pevně uchycených přileb na hlavě a ochrany zraku zakotvena v „Informacích o rizicích“
a
„Zásadách bezpečné práce a požární ochrany v PARAMO, a. s.“, které jsou přílohou smluv.
V případě, že zaměstnanci těchto firem nebudou přilbami s podbradními řemínky
a
ochrany zraku vybaveni, nebude jim práce v PARAMO, a. s. povolena.
7.4.2 Zaměstnanec PARAMO a. s., který na vrátnici převezme „jiné osoby“, je povinen
zabezpečit, aby tyto osoby používaly ochranné přilby a ochranu zraku ve stejném rozsahu
jako zaměstnanci společnosti tak, jak je uvedeno v této směrnici. Pro tyto osoby budou na
vrátnicích uloženy přilby s hygienickými barety na jednorázové použití a brýle případně
přilba se štítkem.
8. Provedení pracovních bot
Provedení pracovních bot uvedených v regulativu OOPP (příloha č. 3) je doporučené
kotníkové. Nadřízení zaměstnanci mohou v odůvodněných případech (druh práce,
prostředí, zdravotní důvody, apod.) rozhodnout o jiném provedení (např. pracovníci
realizující kontrolní činnost – polobotky).
9. Poskytování OOPP pracovníkům zaměstnaným na krátkodobý pracovní poměr
Pracovníkům zaměstnaným na krátkodobý pracovní poměr (DPP, DPČ) vedoucí
střediska, kde pracují, zapůjčí přilbu a brýle nebo štít. Ostatní oblečení používají vlastní
a toto nesmí ohrožovat bezpečnost práce. Zaměstnanci budou na tuto povinnost
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upozorňováni při sjednávání pracovního poměru. Před zahájením práce provede kontrolu
pracovníků vedoucí zaměstnanec pracoviště, který nevhodně oblečeného zaměstnance
nepřipustí k práci. Zaměstnance provádějící tyto práce pravidelně, po odpracování 5 týdnů,
vybaví PARAMO, a.s. příslušnými OOPP dle vykonávané práce. Vybavení zajistí vedoucí
provozu, na jehož pracovišti zaměstnanec pracuje (na náklady tohoto střediska) na základě
požadavku odpovědného pracovníka UNIPETROL SERVICES v PARAMO, a.s., který vede
jejich evidenci.
10. Střídání, multifunkčnost, převedení na jiné pracoviště
Vykonává-li zaměstnanec funkci střídače nebo provádí-li v rámci multifukčnosti práce
na několika pracovištích nebo byl dočasně převeden na jinou práci, musí být vybaven
ochrannými prostředky na všechna pracoviště. Za vybavení odpovídá vedoucí
zaměstnanec každého pracoviště, kde zaměstnanec pracuje. Předpokládána doba
životnosti ochranných prostředků se přiměřeně prodlužuje podle délky vykonávané práce.
11. Požadavky na OOPP
11.1 OOPP používané v prostorech s nebezpečím výbuchu
OOPP používané v těchto prostorech musí splňovat následující požadavky:
OOPP

Požadavek

Pracovní oděv

Norma, která se na OOPP
vztahuje
ČSN EN 1149-1
ČSN EN ISO 11612
ČSN EN ISO 6530 *
ČSN EN 1149-1
ČSN EN 531
ČSN EN ISO 6530 *
ČSN EN 342, ČSN EN 343 *

antistatika
nehořlavost (A1, B1, C1)
ochrana před chemickými riziky
Pracovní kabát
antistatika
nehořlavost (A, B1, C1)
ochrana před chemickými riziky
ochrana proti nepříznivým klimatickým
podmínkám
Tričko
antistatika (např. 100% bavlna)
Spodky
antistatika (např. 100% bavlna)
Ponožky
antistatika, antibakteriální
Ochranná přilba
antistatika, sklopný štít, podbradní
ČSN EN 397
řemínek
Pracovní boty
antistatika, olejivzdornost
ČSN EN 347
* vztahuje se pouze na zaměstnance PARAMO, a.s.
11.2 OOPP používané v prostorech bez nebezpečí výbuchu
OOPP používané v těchto prostorech musí splňovat následující požadavky:
OOPP

Požadavek

Pracovní oděv
Pracovní kabát

Tričko
Ponožky
Ochranná přilba
Pracovní boty
Gumové holínky

ochrana proti nepříznivým klimatickým
podmínkám
100% bavlna
sklopný štít, podbradní řemínek
antistatika, olejivzdornost
ochrana proti nepříznivým klimatickým
podmínkám

Norma, která se na OOPP
vztahuje
ČSN EN ISO 13688 (u dříve
vyrobených OOPP ČSN EN
340)
ČSN EN ISO 13688 (u dříve
vyrobených OOPP ČSN EN
340)
ČSN EN 342, ČSN EN 343

ČSN EN 397
ČSN EN 347
ČSN EN 347
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Usňové rukavice
Gumové a
pryžové rukavice
Rukavice
Ochranný štít
Plášť do deště
Pogumovaná
zástěra
Ochranná maska,
polomaska
Filtry do masek
Ochrana sluchu

ochrana proti mechanickým rizikům
ČSN EN 388, ČSN EN 420
ochrana proti působení agresivních látek ČSN EN 420, ČSN EN 374-1
ochrana proti chladu
ČSN EN 511
ochrana proti mechanickým a
ČSN EN 166
chemickým rizikům
ochrana proti nepříznivým klimatickým
podmínkám
ochrana proti působení agresivních látek
ochrana dýchacích orgánů proti
působení agresivních látek
ochrana před používanými látkami
útlum minimálně10 dB

ČSN EN 136, ČSN EN 140
ČSN EN 14387
ČSN EN 352-1 až 3

11.3 Speciální OOPP
OOPP používané při speciálních činnostech
OOPP

Požadavek

Svářečský oděv

ochrana proti teplu, plameni a kapičkám
kovu

Svářečské
rukavice
Svářečská kukla
Zachycovací
postroje
Laboratorní boty

ochrana proti teplu, plameni, kapičkám
kovu a mechanickým rizikům
ochrana očí proti škodlivému záření
ochrana proti pádu
ochrana před chemikáliemi

Norma, která se na OOPP
vztahuje
ČSN EN ISO 13688 (u dříve
vyrobených OOPP ČSN EN
340), ČSN EN 470-1
ČSN EN 420, ČSN EN 407
ČSN EN 166
ČSN EN 361
ČSN EN 13832-2

12. Poskytování ochranných nápojů
12.1 Přehled pracovišť a funkcí, kde jsou poskytovány ochranné nápoje
12.1.1 Pardubice (včetně DiS Svítkov)
12.1.1.1 Horká pracoviště
Pracoviště v HS Pardubice jsou vybaveny sodobary, a stanovení zaměstnanci obdrží
v letním období jako náhradu minerálních látek ochranný nápoj (např. Monzun Protect,
Juwík perlivý light, apod.).
Pracoviště
Energetika
Provoz 02
Provoz 03

výroba a rozvod el. energie
výroba a rozvod tepla a vody
RP
selektivní rafinace
mísírna olejů
asfaltová výroba
oxidace asfaltu

Logistika
Provoz údržby

dílna elektro, MaR
sklad MTZ

HZSp
12.1.1.2 Chladná pracoviště
Pracoviště

Funkce
všichni zaměstnanci střediska
všichni zaměstnanci střediska
všichni zaměstnanci RP
všichni zaměstnanci SR
všichni zaměstnanci MO
všichni zaměstnanci střediska
všichni zaměstnanci oxidace asfaltů
všichni zaměstnanci logistiky kategorie D
všichni zaměstnanci dílny
všichni zaměstnanci skladu
všichni zaměstnanci HZSp

Funkce
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Provoz 02
Provoz 03
Energetika
Logistika
Provoz údržby
HZSp

selektivní rafinace
RP
asfaltová výroba
oxidace asfaltu
ČOV
dílna elektro, MaR

všichni zaměstnanci SR
všichni zaměstnanci RP
všichni zaměstnanci střediska
všichni zaměstnanci oxidace asfaltů
čistič kanalizací
všichni zaměstnanci logistiky kategorie D
všichni zaměstnanci dílny
všichni zaměstnanci HZSp

12.1.2 Kolín (včetně distribučních skladů)
12.1.2.1 Horká pracoviště
Pracoviště
Vedení VÚ
RDH
čerpací stanice surovin
I. provoz
rafinace parafínu
RP
HK
mísírna olejů
II. provoz
D-stanice
tukárna
výroba a rozvod elektřiny
výroba a rozvod tepla a vody
Energetika
ČOV
CHÚV Klavary
*
dílna elektro, MaR
Provoz údržby
Sklad MTZ
Logistika (včetně
distribučních
skladů)
HZSp

Funkce
dispečer
všichni zaměstnanci RDH
Všichni zaměstnanci ČSS
všichni zaměstnanci rafinace
všichni zaměstnanci RP
všichni zaměstnanci HK
všichni zaměstnanci mísírny olejů
všichni zaměstnanci D-stanice
všichni zaměstnanci tukárny
Všichni zaměstnanci střediska
všichni zaměstnanci kotelny
všichni zaměstnanci ČOV
všichni zaměstnanci CHÚV
všichni zaměstnanci dílny
všichni zaměstnanci skladu
všichni zaměstnanci logistiky kategorie
D
všichni zaměstnanci HZSp

* Poskytování pitné vody v chemické úpravně vody v Klavarech je řešena samostatně.
Všichni zaměstnanci z výše uvedené tabulky obdrží v letním období jako náhradu
minerálních látek ochranný nápoj (např. Monzun Protect, Juwík perlivý light, apod.).
12.1.2.2 Chladná pracoviště
Pracoviště
Vedení VÚ
RDH
čerpací stanice surovin
I. provoz
RP
HK
mísírna olejů
II. provoz
D-stanice
výroba a rozvod elektřiny
Energetika
ČOV
Logistika (včetně
distribučních
skladů)
HZSp

Funkce
dispečer
všichni zaměstnanci RDH
všichni zaměstnanci ČSS
všichni zaměstnanci RP
všichni zaměstnanci HK
venkovní obsluha
všichni zaměstnanci D-stanice
všichni zaměstnanci dílny
všichni zaměstnanci ČOV
všichni zaměstnanci logistiky kategorie
D
všichni zaměstnanci HZSp
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12.2 Zajišťování nápojů
Ochranné nápoje se poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby
byly snadno a bezpečně dostupné.
12.2.1 Zajišťování nápojů a ochranných nápojů na horkých pracovištích
12.2.1.1 Pardubice (včetně DiS Svítkov)
Zaměstnancům bude poskytována sodová voda z výrobníků sodové vody, které jsou
rozmístěny v areálu společnosti. Provoz výrobníků, včetně seznámení zaměstnanců s jeho
obsluhou zajišťuje vedoucí příslušného pracoviště. Výměna lahví s CO2 bude prováděna
obdobným způsobem, jako u lahví s ostatními plyny používanými v PARAMO, a.s.
12.2.1.2 Kolín a distribuční sklady (kromě DiS Svítkov)
Zaměstnancům bude poskytována balená pitná voda v množství 1,5 l/směnu. Nápoje
budou zajištěny objednávkou u firmy ACTIVA. Objednávání nápojů bude prováděno
individuálně a zodpovídají za ně příslušní vedoucí.
12.2.1.3 Ochranný nápoj
Ochranné nápoje pro celé Paramo, a.s. na celé letní období zajišťuje OBS (referent pro
vnitřní správu) na základě požadavků jednotlivých vedoucích zaměstnanců.
12.3 Zajišťování ochranných nápojů na chladných pracovištích
Zaměstnancům bude poskytován porcovaný čaj a cukr. Přípravu čaje si zabezpečují
zaměstnanci sami.
Vzhledem k nepřetržitému provozu na většině vybraných pracovišť a jejich rozložení na
území podniku budou vydávány 3 sáčky porcovaného čaje po 2 g a 50 g cukru (10 balíčků
hygienicky baleného) na zaměstnance a směnu.
Čaj a cukr bude objednáván u firmy ACTIVA vydáván prostřednictvím vedoucích
zaměstnanců, kteří si objednají požadované množství.
12.4 Zajištění vody v CHÚV Klavary (v HS Kolín)
Do CHÚV Klavary není přivedena pitná voda a pitná voda pro zaměstnance je
zajišťována z výdejníku vody. Pro výrobu teplé vody pro účely osobní hygieny zaměstnanců
se používá voda z vlastního zdroje. U této vody se provádí minimálně 1x ročně krácený
rozbor její kvality. Rozbor zajišťuje vedoucí rozvodů elektro a vodního hospodářství.
13. Souvisící dokumentace
TOP 13-01 Postup při vypracování dokumentace IMS
TOP 13-02 Zásady pro vedení dokumentů IMS
S 18-30 Kontroly a prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým
se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
ČSN EN 136 (83 2210) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky –
Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN 140 (83 2211) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Polomasky a čtvrtmasky
– Požadavky, zkoušení a značení
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ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky na ochranu očí – Základní ustanovení
*ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 13688 (83 2701) Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky
ČSN EN 342 (83 2760) Ochranné oděvy – Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti
chladu
ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti
ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 1: Mušlové
chrániče sluchu
ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 2: Zátkové
chrániče sluchu
ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu – Všeobecné požadavky – Část 3: Mušlové
chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Zachycovací
postroje
ČSN EN 374-1 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům – Část
1: Terminologie a požadavky na provedení
ČSN EN 388 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby
ČSN EN 407 (83 2326) Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
ČSN EN 420 (83 2300) Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN 511 (83 2340) Ochranné rukavice proti chladu
*ČSN EN 531 (832749) Ochranné oděvy pro pracující v průmyslu vystavené teplu (s
výjimkou oděvů pro hasiče a svářeče)
ČSN EN ISO 11612 (83 2749) Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni –
Minimální technické požadavky
ČSN EN 1149-1 (83 2845) Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 1: Zkušební
metoda pro měření povrchového měrného odporu
ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi. Část 2: Požadavky na obuv
odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách
ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a
kombinované filtry – Požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných
postupech
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv
ČSN EN ISO 6530 (83 2731) Ochranné oděvy – Ochrana proti kapalným chemikáliím –
Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin
*Tyto normy byly zrušeny. OOPP s odkazem na tyto normy lze používat do doby, než
ztratí své ochranné vlastnosti.
14. Závěrečná ustanovení
Na cestě z vrátnice do šatny či pracoviště, či při jiném pohybu v prostoru a. s., kdy
zaměstnanec nemá (či není vybaven) OOPP, musí používat vlastní vhodné obutí a ošacení
neohrožující bezpečnost.
Nošení OOPP se nevyžaduje:
a) při práci v administrativních objektech;
b) při práci ve velínech;
c) při přístupu do velínů v HS Pardubice přes označený prostor EX po níže uvedených
vyhrazených komunikacích:
 do velínu HOSD po komunikaci z východní strany objektu;
 do velínu AVDR z hlavní komunikace po chodníku;

Směrnice 18-29
Strana 13 z 13

 do velínu PO po komunikaci z východní strany objektu;
 do velínu RP po komunikaci z jižní strany od provozu Energetiky;
 do velínu SR z hlavní komunikace po schodišti;
 do distribučního střediska po hlavní komunikaci mimo stáčecí terminál;
 do OdKJ ze severní strany od budovy VÚB;
 do velínu ČOV po hlavní komunikaci.
d) v HS Kolín při přístupu do velínu RP po komunikaci od budovy C.
Výjimkou z této směrnice jsou laboratoře OdKJ v HS Pardubice a HS Kolín a laboratoře
OV PAS a OV OPM, kde pro dostatečnou bezpečnost zaměstnanců je vyhovující
celobavlněný oděv a olejivzdorná obuv.
OOPP vydané v době platnosti předchozích vydání směrnice používají zaměstnanci do
doby, kdy tyto OOPP ztratí své ochranné vlastnosti.
Za hospodárné poskytování ochranných nápojů jsou odpovědní vedoucí pracovišť.
Rozúčtování nákladů na poskytování ochranných nápojů bude na vrub nákladů
jednotlivých pracovišť.
Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení jsou povinni s touto směrnicí
prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance.
Zaměstnanci odpovědní za činnost externích firem pracujících v PARAMO, a.s. jsou
povinni zajistit prokazatelné seznámení zaměstnanců těchto firem.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-29 z 3. 11. 2004.
Novela 1 nahrazuje Směrnici 18-29 z 3. 3. 2005.
Novela 2 nahrazuje Směrnici 18-29 z 19. 2. 2007.
Změna 1 nahrazuje Směrnici 18-29 z 19. 5. 2008.
Změna 2 nahrazuje Směrnici 18-29 z 1. 6. 2008.
Změna 3 nahrazuje Směrnici 18-29 z 1. 1. 2009.
Změna 4 nahrazuje Směrnici 18-29 z 1. 5. 2010.
Změna 5 nahrazuje Směrnici 18-29 z 15. 10. 2010.
Změna 6 nahrazuje Směrnici 18-29 z 25. 10. 2012.
Novela 3 nahrazuje Směrnici 18-29 z 1. 1. 2014.
Novela 4 nahrazuje Směrnici 18-29 z 1. 1. 2015, Směrnici 18-19 Používání ochranných
přileb a ochrany zraku v PARAMO, a.s. z 1. 10. 2014 a Směrnici 18-37 Poskytování nápojů
a zásobování pitnou vodou 1. 7. 2013.
15. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá technik BOZP a PO.
Termín prověrky: jednou za pět let.
Za provedení prověrky odpovídá technik BOZP a PO.
16. Rozdělovník
výt.č.1)

Intranet PARAMO, a.s.

17. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Osobní karta na svěřené předměty - vzor
Příloha č. 2 – Regulativ OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Příloha č. 3 – Přehled OOPP z e-shopu firmy SOS, s.r.o.
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Osobní karta na svěřené předměty
(vzor)

OSOBNÍ KARTA NA SVĚŘENÉ PŘEDMĚTY
Příjmení a jméno zaměstnance:

Osobní číslo:

Útvar:

Profese:

Datum vydání

Název vydaného předmětu

Množství

Podpis příjemce

