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ČESKÁ VERZE – SOUDNÍ PŘEKLAD DO ANGLIČTINY

Vítám vás na vstupním školení bezpečnosti práce. Toto školení je 
určeno pro zaměstnance externích společností, které budou pracovat v areálu 
elektrárny. Účelem tohoto školení je seznámit vás se základními podmínkami, 
které budete muset v elektrárně dodržovat, aby případná rizika byla 
eliminována na co nejnižší mez. Nebudu proto hovořit o povinnostech, které 
vyplývají za Zákoníku práce nebo jiných obecně platných právních předpisů, 
protože předpokládám, že tyto povinnosti znáte z pravidelných školení, které 
provádějí vaše firmy a jejich dodržování proto považuji za samozřejmé. 

Naše společnost věnuje problematice bezpečnosti práce maximální 
pozornost. Je zpracován vlastní systém bezpečnosti práce, jehož cílem je 
vytvořit bezpečné prostředí pro všechny, kteří v elektrárně pracují, a tím 
dosáhnout nulového počtu pracovních úrazů jak našich zaměstnanců, tak i 
zaměstnanců dodavatelských firem a návštěv.

 Tento bezpečnostní systém je zpracován v souladu s požadavky 
platných právních předpisů a aktuálně platných ISO norem pro oblast 
bezpečnosti práce. Tento systém stanoví, že bezpečnost práce je vždy prvořadá. 
I vy svou prací můžete podstatně ovlivnit úroveň bezpečnosti práce na našich 
pracovištích. 

Rizika, která působí v naší společnosti, jsou identifikována a 
vyhodnocena a vedení Vaší společnosti je má k dispozici. Základní rizika ve 
společnosti jsou:

 Rizika mechanická – pády osob, pády materiálu, zachycení 
pohyblivou součástí zař ízení, pořezání, zavalení sypkým materiálem, 
destrukce tlakových celků;

 Rizika elektrická – úraz elektrickým proudem nízkého nebo vysokého 
napě tí, vznik el.oblouku, poškození zař ízení působením elektrického 
proudu, apod.;

 Riziko požáru a výbuchu – iniciace požáru nebo výbuchu uhelného 
prachu, hořlavých kapalin nebo plynů;

 Rizika chemická – zasa ž ení toxickou, drá ž divou nebo ž íravou 
chemickou látkou;
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 Rizika tepelná – opa ření horkou vodou nebo párou, popálení o horké 
části kotlů a potrubí;

 Riziko hluku – ve výrobních prostorách ozna č ených výstra ž nou 
tabulkou, kde hladina hluku přesahuje 85 dB.

 Rizika spojená s vnitropodnikovou dopravou – zachycení, přiražení, 
náraz, přejetí, sražení dopravním nebo manipulačním prostředkem. 

  Naše společnost se rovněž zavázala dodržovat stanovené zásady a 
kritéria normy ČSN EN ISO 14001 - Environmentální systém řízení 
(Environment = užší vymezení pojmu životní prostředí). V rámci vytvořeného 
systému řízení ochrany životního prostředí požadujeme i po zaměstnancích 
našich dodavatelů, aby dodržovali v celém areálu stanovené zásady a kritéria. 

Při používání nesprávných nebo nebezpečných pracovních postupů 
budete ohrožovat nejen sebe, ale i zdraví a životy našich zaměstnanců a 
majetek naší společnosti. Vaší povinností je dodržovat právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení, dále 
dodržovat pokyny a stanovené pracovní postupy, zásady bezpečného chování 
na pracovištích a stanovené zásady a postupy ochrany životního prostředí.  
Zejména je nutné dodržovat následující pravidla:  

1. Vstup do areálu je povolen pouze určenými vrátnicemi. Pro chodce je 
určena vrátnice u administrativní budovy, dále potom vrátnice u nových 
bloků. Vstupovat můžete po předložení průkazu, který obdržíte po tomto 
školení. Průkaz je nutné nosit viditelně po celou dobu pobytu v areálu 
elektrárny. Průkaz je nepřenosný. V areálu se pohybujte pouze po 
vyhrazených komunikacích. Nevstupujte do prostorů a objektů, kde není 
vaše pracoviště. 

2. Vjíždění do areálu vozidly je možné pouze na základě povolení k vjezdu 
vydaného personálním úsekem společnosti nebo na základě jednorázového 
povolení, které vydává ostraha. V tomto případě osádku vozidla do areálu 
musí doprovázet zaměstnanec naší společnosti. Při jízdě v areálu elektrárny 
dodržujte pravidla silničního provozu, zejména rychlostní limity 
předepsané dopravním značením. V celém areálu je povolena maximální 
rychlost 15km v hodině. Samozřejmě předpokládáme, že Vaše vozidla a 
technika jsou v požadovaném technickém stavu. 



GSM: 602 276 400 | Tel: 234 656 126 Václavské náměstí 832/19 | Praha 1, 100 00 
info@translation-interpreting.cz

3. Práce, které bude vaše firma provádět, musí být v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a dále s 
předpisy hygienickými, předpisy o bezpečnosti technických zařízení, 
s technickými normami, s dopravními předpisy, s předpisy o požární 
ochraně, s předpisy o zacházení s hořlavinami, jedy a jinými látkami 
škodlivými zdraví a s pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti práce. 
Porušování těchto předpisů může vést k sankcím vůči vaší firmě. Tyto 
sankce jsou zakotveny v potvrzených smluvních vztazích.

4. Opravářské a údržbářské práce mohou být zahájeny pouze na základě 
písemného předání zařízení do opravy. Předávání zařízení do opravy se řídí 
směrnicí TOS č. 12/2004 „Pravidla bezpečnosti práce pro předávání 
strojního a elektrického zařízení do opravy“. S obsahem směrnice vás 
v potřebném rozsahu seznámí zaměstnanec naší společnosti, který vaše 
práce bude koordinovat. 

5. Na pracovištích, kde pracují zaměstnanci více zaměstnavatelů, musí být 
zajištěn postup prací tak, aby se jednotlivé pracovní skupiny vzájemně 
neohrožovali. Předem musí být dohodnut postup prací a jejich časový sled 
a musí být přijata opatření, která vyloučí případné nebezpečí. Přijatá 
opatření musí být napsána ve stavebním nebo montážním deníku a 
podepsána vedoucími jednotlivých pracovních skupin. Za dodržování 
přijatých opatření a pracovních postupů zodpovídají právě vedoucí 
jednotlivých pracovních skupin. 

6. Zaměstnanci externích firem mají přísně zakázáno manipulovat s výrobním 
zařízením, které jim nebylo předáno do opravy nebo využívat jeřábů či 
jiných mechanizačních prostředků bez souhlasu vlastníka nebo uživatele. 

7. Po ukončení opravy nebo při jejím přerušení a při zkouškách zařízení 
mohou zařízení uvádět do provozu výhradně zaměstnanci naší společnosti 
určeni k obsluze a provozování zařízení. 

8. V elektrárně je předepsáno používání ochranných přileb a ochranných 
brýlí. Tyto ochranné pomůcky je nutno používat ve všech prostorách 
(venkovních i vnitřních) mimo kanceláří, velínů, sociálních zařízení apod. 
Ochranu sluchu je nutno používat na pracovištích, kde ekvivalentní hladina 
hluku je vyšší než 85 dB. Jedná se o následující pracoviště:

- strojovna a kotelna bloků 4, 5
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- kogenerační jednotka
- strojovna a kotelna bloku 7
- drtící stanice uhlí
- čerpací stanice 1
- redukční stanice RS 1
- vodárna Podmoráň objekty 103 a 113 - strojovny
- redukční stanice zemního plynu PH

Všechna tato pracoviště jsou označeny bezpečnostními značkami.
Jako ochrana sluchu se na těchto pracovištích mohou používat mušlové 
(sluchátka) nebo zátkové chrániče sluchu. Kromě toho je vaší povinností 
používat vhodnou pevnou, uzavřenou pracovní obuv, dlouhé pracovní 
kalhoty a další ochranné pracovní pomůcky a prostředky, které jsou nutné 
pro výkon vaší práce s ohledem na rizika, která působí v místě vaší práce.

 
9. Do areálu elektrárny je zakázáno donášet alkohol nebo jiné návykové látky 

nebo jejich konzumace. Rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek do 
areálu vstupovat. Zaměstnanci externích organizací jsou povinni se na 
pokyn vedoucích zaměstnanců naší společnosti nebo zaměstnanců ostrahy 
podrobit zkoušce, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové 
látky. Odmítnutí zkoušky nebo pozitivní výsledek zkoušky je důvodem pro 
okamžité vykázání zaměstnance externí organizace z areálu elektrárny.

10. Vedení externí organizace zodpovídá za zdravotní a odbornou (kvalifikaci) 
způsobilost svých zaměstnanců k vykonávaným činnostem. Zaměstnanci 
externích organizací mají zakázáno provádět práce, pro které nemají 
potřebnou kvalifikaci (např. svařování, řízení vozidel, obsluhu jeřábů, 
vázání břemen apod.). Doklady opravňující provádět tyto práce jsou 
zaměstnanci externích organizací povinni na požádání předložit vedoucím 
zaměstnancům naší společnosti. 
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         SOUDNÍ PŘEKLAD ANGLIČTINA

               Welcome to the induction work safety training session. The training 
session is intended for employees of external companies who are supposed to 
work on the site of the power plant. The purpose of the training course is to get 
you acquainted with elementary requirements to be complied with in the power 
plant so that potential risks are eliminated to an absolute minimum. I will 
therefore refrain from mentioning obligations ensuing from the Labour Code or 
other generally applicable legislation since I assume that you have acquainted 
yourselves with those obligations on periodic training sessions run by your 
companies; compliance with such obligations is therefore regarded as evident. 

              In our company, work safety issues are given our full attention. 
Developed is our own work safety system aimed at creating a safe environment 
for everyone working in the power plant and thereby at achieving a zero 
occupational accident rate in case of our own employees, contractors´ staff, and 
visitors.

             The aforementioned work safety system has been developed in 
compliance with the requirements of generally applicable legislation and the 
current ISO standards applicable for the area of work safety. The system states 
that work safety will always have top priority. You too can – in what and how 
you do – significantly affect the level of work safety at our workplaces.
 
               Risks occurring in our company have been identified and assessed, 
and the management of your company disposes of a list thereof. The main risks 
occurring in the company are as follows:

 Mechanical risks – i.e. fall of persons, fall of material, capture by a 
moving part of a device, cuts, smothering by bulk material, destruction 
of pressure units;

 Electrical risks – i.e. electric shock caused by low or high voltage 
electricity, arcing,  damage of equipment due to the influence of 
electricity, and suchlike;

 Fire and explosion risks – i.e. initiation of fire or coal dust explosion, 
of flammable liquids or gases;
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 Chemical risks – i.e. contact with toxic, irritant or corrosive 
substances;

 Thermal risks – i.e. scalding from hot water or steam, burns from hot 
parts of boilers and pipes;

 Noise pollution risks – i.e. in production areas marked with a warning 
sign, where the noise level exceeds 85 decibels;

 Risks associated with internal transport – i.e.  instances such as a 
clash, cram, stroke, vehicular manslaughter or knock down in contact 
with a means of transport or an industrial truck.   

Also, our company is committed to respect the principles and criteria of ČSN 
EN ISO 14001 – Environmental Management System standard (By the term 
“Environment” a narrower definition of the concept of living environment is 
meant). Under the developed system of environmental management, we require 
that even employees of our suppliers comply with the set principles and criteria 
on the entire site of the power plant.

When using incorrect or dangerous operating procedures, you become a threat 
to both yourselves, and moreover you will jeopardise the health and lives of 
both our employees and the company assets. It is your responsibility to adhere 
to legal and other regulations to ensure both work safety and the safety of 
technical equipment, and further to follow the instructions and established 
working procedures, principles of safe behaviour in the workplaces, including 
the set principles and procedures of environmental protection. In particular, it 
is necessary to observe the following rules:

1. Entry to the site is permitted only through designated gatehouses. 
Pedestrians are suppo-sed to use the gatehouse close to the Admin 
Building, and also the gatehouse at the new blocks/units.  Entering the site 
is possible on the presentation of an identity card (pass) which you will 
receive after the training session. Your pass is to be worn visibly for the 
entire duration of your stay on the power plant site. The pass is non-
transferable.  On the site, it is possible to move only on dedicated 
thoroughfares. Do not enter areas and buildings that are not your 
workplace.

2. Drive-in of vehicles into the site is only possible on the basis of either an 
entry permit issued by the personnel department of the company, or a 
single-use permit provided by the security guard. In such case the vehicle 
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crew shall be accompanied within the site by a member of the company 
staff. Whilst driving on the site traffic rules and particularly speed limits 
prescribed by traffic signs are to be observed. Within the entire site, a 
maxi-mum 15km speed limit is allowed. Your vehicles and equipment are 
quite naturally assu-med to be in desired technical condition.

3. Work jobs performed by your company must comply with the legal and 
other regulations to ensure work safety and health protection as well as 
with hygiene regulations, regu-lations on the safety of technical equipment, 
with technical standards, traffic regulations, rules relating to fire protection, 
regulations on handling flammable substances, toxins and other substances 
harmful to health, including rules and guidelines to ensure work safety. 
Non-compliance with those regulations may result in sanctions imposed 
against your company. Sanctions are embedded in confirmed contractual 
relationships. 

4. Repair and maintenance jobs may only be commenced provided that the 
equipment is - in writing - handed over for repair. The take-over of 
equipment for repair is regulated under TOS Directive No. 12/2004 - 
“Work safety rules for handing over machinery and electrical equipment 
for repair“. You will be made acquaintant with the Directive content to the 
extent required, by our company staff member in charge of coordination of 
your work jobs.

5. At work sites with employees of several employers working, the progress 
of respective work jobs shall be steered in a way so as to prevent respective 
work teams from jeopardising each other. The progress of respective work 
jobs and the time line thereof shall be agreed in advance, and measures to 
avoid potential danger shall be taken. Measures taken shall be logged in the 
site diary, or assembling diary, and signed by respective team leaders. 
Responsible for assuring compliance with the measures taken and for work 
procedures are the heads of respective work teams.

6. Employees of external companies are strictly forbidden to manipulate with 
production equipment handed over to them for repair, and/or to use cranes 
or other mechanization means without the consent of the owner or user 
thereof.
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7. After completion of the repair, or on disruption thereof, and in course of 
equipment testing, the equipment can be put into operation by exclusively 
members of our company staff designated for servicing and operation of 
the equipment.

8. In the power plant, prescribed is the use of protective helmets and of 
protective goggles. These protective aids are to be used at all external and 
internal premises apart from office rooms, control rooms, sanitary 
facilities, and suchlike. Hearing protectors are to be used at worksites with 
equivalent noise levels exceeding 85 dB. These are worksites as follows:

- The engine room and boiler room of Blocks 4 and 5
- the cogeneration unit
- the engine room and boiler room of Unit 7
- the coal crushing station
- pumping station 1
- RS 1 reducing station
- Podmoráň water tower, facilities 103 and 113 – engine rooms
- PH natural gas reducing station.

       All these worksites are marked with safety signs. 
As hearing protective devices, ear muffs (earphones) or earplugs may be 
used on these worksites. Apart from that, you are obliged to wear suitable 
sturdy closed working shoes, long work trousers and further protective 
equipment necessary for the pursuit of your work taking into account the 
risks you  are facing at your worksite. 

9. Bringing alcohol or other addictive substances to the power plant site is 
forbidden, as is the consumption thereof. Moreover, it is forbidden to 
enter the premises under the influence of alcohol or narcotic substances. 
Upon instruction of our management staff or of security guard officers, 
employees of external organisations shall be required to undergo a test 
for alcohol or any other addictive substance. Refusal to take the test, or 
a positive test result, comprise a reason for the external organisation´s 
employee to be expelled from the power station site.

10.  The management of the external organisation is responsible for the health 
fitness and pro-fessional competency of its employees to perform the 
required activities.  Employees of external organisations are prohibited 
from performing work for which they hold no necessary qualifications 
such as e.g. welding, driving a vehicle, crane operation, binding loads and 
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suchlike. Upon request, employees of external organisations are obliged to 
submit documents entitling them to perform such work jobs to our 
management staff.


