
                    Povinnosti pracovníků při provádění drobné údržby v bytových domech 
 
Pracovníci, kteří provádí drobnou údržbu v bytových domech jsou zejména povinni dbát 
následujících zásad: 
 

1) Každý pracovník je povinen si při práci počínat tak, aby neohrozil své zdraví ani 
zdraví jiných osob. 

2) Před zahájením práce je každý povinen provést kontrolu pracoviště a nářadí. Práci 
není dovoleno zahájit, je-li na pracovišti nebo nářadí zjištěna závada. Veškeré ruční 
nářadí musí být v bezvadném stavu. S vadným nebo poškozeným nářadím je zakázáno 
pracovat. 

3) Pilníky se musí používat pouze s násadou. Úderné plochy kladiv musí být hladké, bez 
otřepů, bez vytlučených míst a trhlin. Násada musí být pevně nasazena a zaklínována. 
Maticové klíče musí přesně odpovídat rozměru matic. Roztažené tvary maticových 
klíčů se nesmí opravovat. Vadné klíče se musí vyměnit. 

4) Není dovoleno používat sekáčů se šikmou nebo otřepenou hlavou. Při práci se sekáči 
je nutné používat brýlí s postranním štítkem. 

5) Není dovoleno pracovat na pracovišti špatně osvětleném nebo tam, kde osvětlení 
neplní svoji funkci nebo je poškozené. 

6) Každý pracovník je povinen používat osobní ochranné pracovní prostředky. Vadné 
nebo poškozené pomůcky není dovoleno používat. 

7) Je zakázáno odkládat do prostoru komunikací, vchodů, průchodů, před rozvodné 
skříně el. energie, uzávěrů energetických zařízení, nástěnných požárních hydrantů a 
hasících přístrojů jakýkoliv materiál nebo jiné předměty. 

8) Při práci v rozvodných kanálech je nutno provést zabezpečení proti spadnutí jiných 
osob např. ohrazením, ve tmě i osvětlení. Tyto práce nesmí provádět pracovník 
sám. 

9) Pokud nemají příslušné oprávnění je pracovníkům přísně zakázáno provádět 
jakékoliv práce nebo činnosti u kterých je požadována zvláštní způsobilost. Např. 
zasahovat nebo provádět jakékoliv opravy elektrických, plynových zařízení nebo 
rozvodů, veškeré svařovací práce a práce na zdvihacích zařízeních (výtahy). 

10) Je zakázáno používat strojního zařízení jako brusek, vrtaček apod. pracovníky, kteří 
nejsou prokazatelně seznámeni s používáním tohoto nářadí. 

11) Pracovník nesmí provádět žádné práce ve výškách, pokud nebyl pro tuto činnost řádně 
proškolen a nesplňuje zdravotní způsobilost pro tuto práci. Za práci ve výšce se 
považuje každá práce, při které je pracovník ohrožen pádem z výšky nebo do hloubky 
větší jak 1,5 m. 

12) Práce ze žebříků (jednoduchých i dvojitých), postavených na podlahách se smí 
provádět za těchto podmínek: 

a) pracující musí mít možnost přidržet se oběma rukama žebříku; 
b) musí pracovat pouze s jednoduchým nářadím; 
c) žebřík musí být pevně postaven na podlaze a zajištěn proti posunutí, rozevření, 

příp. i proti jinému nebezpečí; 
d) žebřík nesmí být nadstavený, prasklý nebo jinak vadný; 
e) žebříku nesmí být použito jako přechodné lávky; 
f) v případě, že postavený žebřík se může při používání přetočit, uklouznout nebo 

sjet z horního okraje, musí být nahoře upevněn; 
g) žebřík nesmí být stavěn bez potřebného opatření do průjezdného profilu, 

příjezdu nebo průjezdu, průchodu a také tam, kde by mohlo neúmyslným 
zásahem cizí osoby nebo funkce zařízení dojít k narušení jeho stability; 



h) při výstupu a sestupu na kovových žebřících nesmí mít pracovník mastné 
rukavice a zamaštěné nosné příčky musí být ihned očištěny; 

i) kovových žebříků se nesmí používat nikdy tam, kde je nebezpečí dotyku 
s elektrickým zařízením; 

j) žebřík musí být postaven tak, aby nebyl ohrožen pádem materiálu z horního 
pracoviště nebo dalšího výstupu; 

k) pomocný materiál používaný při práci musí být v krabici, bedničce, kbelíku, 
v nádobě apod., nepohyblivě zavěšen na vnitřní straně žebříku (mezi žebříkem 
a konstrukcí, o kterou se opírá) nebo uvnitř dvojitého žebříku a jeho hmotnost 
musí být rovnoměrně rozložena, aby nenastalo ohrožení stability žebříku; 

l) prostor práce pod žebříkem musí být zajištěn. 
Jednoduché žebříky musí být stavěny ve sklonu 3:1. Žebříky používané pro výstupy a sestupy 
musí přesahovat o 1 m podlahy konstrukce, trámu apod. Na žebříku se smí pracovat 
v bezpečné vzdálenosti, ve vzdálenosti chodidel od konce žebříku nejvýše 80 cm, u dvojitého 
žebříku nejvýše 50 cm od konce žebříku. Při práci ve větší výšce než 5m musí být pracující na 
žebříku zajištěn osobním ochranným zajištěním. Na žebřících se nesmí provádět práce, při 
nichž se používá hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti, žíravin, pneumatických nástrojů a 
jiných podobných nebezpečných hmot a nářadí, které vyžadují pevné postavení pracovníka. 
Žebříků se nesmí používat pro vynášení a snášení předmětů těžších jak 20 kg. 

13) Dát si neprodleně odborně ošetřit každý úraz, který se přihodí při plnění pracovních 
úkolů a jeho vznik ihned ohlásit svému vedoucímu, a to i v případě, že úraz nezanechá 
okamžitou pracovní neschopnost. 

14) Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit 
bezpečnost a podle svých možností se účastnit na jejich odstranění. 

15) Při práci vždy zachovávat nařízení svých vedoucích, používat osobních ochranných 
prostředků a nerozptylovat se činnostmi, které nesouvisí s vlastní prací. Nejvíce úrazů 
vzniká právě proto, že se zaměstnanci plně nevěnují přidělené práci a snižují tak svoji 
pozornost. 

 
 
 
 
Jméno, příjmení a pracovní zařazení pracovníka: ….……………………………………………… 
 
V Brně dne:                                                              …………………………………………….. 
 
Pracovník svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se všemi uvedenými zásadami a v plném 
rozsahu jim porozuměl. 
 
 
 
 
 
                                                  …………………………….. 
                                                        podpis pracovníka 
 
 
 
 
 



 
 


