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ACO Industries k.s. Havlíčkova 260, CZ – 582 22, Přibyslav,   IČO: 48 11 94 58 

tel.: +420 569 491 299   fax: +420 569 482 529   mail: pjelinek@aco.cz 

 
SEZNÁMENÍ S RIZIKY, 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

pro servisní, měřící, opravárenské a stavební firmy 
 

 
firma (dodavatel) 
 
 
činnost, práce v areálu 
 
 
v termínu 
 
 
středisko 
 
 
zodpovědná kontaktní osoba na dílně ACO  
 
 
 
 
Uvedená firma (dodavatel) byla prokazatelně seznámena s následujícími údaji: 
 
1. seznámení s konkrétními riziky na pracovišti – např. dle výtahu z Analýzy rizik 
2. seznámení s pracovištěm: 

o hlavní vypínače a uzávěry: elektro, vody, plyn, produktovody 
o hasící přístroje, hydranty 
o mistrovna 
o riziková pracoviště 
o vyhražená místa pro kouření 

3. ochranné prostředky (ochrana proti hluku, prachu, sváření, práce ve 
výškách…),  pracovní oděv, pracovní bezpečnostní obuv – bezpodmínečně 
nutné nosit během pobytu v riziku: 
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4. řešení úrazů – hlásit zodpovědné kontaktní osobě, dále podle vnitřních 
směrnic firmy ACO 

5. začátek a ukončení práce hlásit zodpovědné kontaktní osobě 
6. ochrana před výbuchem – dodržování odstupových vzdáleností, označení Ex, 
zákaz přístupu s plamenem, ohněm a cigaretou 

7. bezpečnostní opatření v souvislosti s ohrožením závažnou havárií na Mořírně 
(uzávěra při skládání, výstražná znamení, odstup) 

8. požární zabezpečení – činnosti se zvýšeným pož.nebezpečím; způsob 
ohlášení požáru, ohlašovna požáru, požární poplachové směrnice, požární 
evakuační plán 

9. zakázané manipulace a postupy při konkrétní činnosti 
 
je zakázáno:      
 
 
 
 
 
 
 

 
10. body obsažené ve formuláři Seznámení s riziky ve firmě a používání 
prostředků osobní ochrany jednotlivce a Bezpečnostní pokyny pro pohyb a 
jízdu v areálu ACO Přibyslav 

11. ●příkaz V pro práce se zdroji iniciace v prostorách s nebezpečnou výbušnou 
atmosférou vydán dne / vydal ………………………………………………….. 
●příkaz ke svařování / zvláštní požárně-bezpečnostní opatření při svařování 
vydán dne / vydal  ………………………………………………………………... 

12. běžné odpady vznikající při činnosti dodavatele je povinností třídit a ukládat 
v rámci odpadového hospodářství firmy ACO, větší množství odpadů a 
demoliční odpady budou řešeny dohodou    

 
 

 
 
 
 
 
13. dodavatel prohlašuje, že má potřebná oprávnění a způsobilost k provádění 
dohodnuté činnosti a činností souvisejících (např. pro sváření, práci ve 
výškách, řízení VZV,…) 

14. seznámení se SBP - systém bezpečné práce s jeřáby v ACO v platném znění  
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15. další potřebné údaje (vypsat): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V Přibyslavi dne  ……………………….. 
 
za ACO Industries k.s. Přibyslav           za firmu (dodavatele)  
(jméno, příjmení, funkce)    (jméno, příjmení, funkce) 
 
 
 
 
 
……………………………………….  …………………………………….. 
 
 
Prohlašuji, že jsem výše uvedeným bodům porozuměl, souhlasím s nimi a pracovníci 
naší firmy budou dodržovat uvedená pravidla. 
 
Jméno a příjmení:
                                                                       ………………………………….           (zástupce dodavatele) 
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