
Online nástroj
pro hodnocení rizik

ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM
K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI

www.oiraproject.eu

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Silniční doprava je jedním z nejrizikovějších odvětví v EU. Nástroj je určený tuzemským dopravcům, kteří provozují vnitrostátní silniční dopravu.
Neobsahuje problema�ku městské hromadné dopravy, mezinárodní silniční dopravy a taxislužby.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

Je řízená problema�ka předcházení muskuloskeletálním
poruchám.

10 MUSKULOSKELETÁLNÍ PORUCHY

Byla vyhodnocená fyzická zátěž, zátěž pracovní polohou,
vibracemi, chladem a psychická a zraková zátěž. Vždy byla
přijata odpovídající opatření.

9 RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

Odesílatelé, dopravci a příjemci nebezpečných věcí plní
požadavky dohody ADR. Při přepravě podlimitního množství
nebezpečných látek jsou plněné požadavky dohody ADR.

8 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

Jsou prováděné technické prohlídky silničních
vozidel a v předepsaném rozsahu se provádí
údržba vozidel. Opravy a servis jsou zajištěné
odborně způsobilými osobami.

7 VOZIDLA

Je zpracovaný dopravně provozní řád
a jsou k dispozici návody pro provoz
a používání silničních dopravních pro-
středků. Dopravci provozující silniční
dopravu velkými vozidly a provozovatelé
linkové osobní dopravy zajišťují vedení
evidence doby řízení vozidla a čerpání
bezpečnostních přestávek. Řidiči referen�
vedou evidenci o bezpečnostních pře-
stávkách.

6 ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY

5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Pracovníci jsou vybavení odpovídajícími OOPP. Vozidla jsou
vybavená výstražnými vestami a řidiči jsou poučení o způsobu
jejich použi�.

Provádějí se zdravotní prohlídky a dopravně
psychologická vyšetření řidičů.

4 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ

3 ŠKOLENÍ A VÝCVIK
Řidiči profesionálové absolvují předepsaná
školení a výcvik. Řidiči referen� jsou
školení v předepsaném rozsahu. Osoby
podílející se na přepravě nebezpečných
věcí (ADR) mají platná osvědčení o školení
řidiče ADR. Školení BOZP a PO je
prováděné v potřebném rozsahu.

2 PRACOVIŠTĚ
Komunikace pro silniční vozidla mají dostatečné rozměry
a provedení a jsou označené.

Obecné zhodnocení bylo provedeno.

1 OBECNÉ ZHODNOCENÍ

https://oiraproject.eu/cs
https://oiraproject.eu/cs
http://oiraproject.eu/oira-tools/cz/automobilova-doprava/automobilova-doprava
https://osha.europa.eu/cs
https://www.mpsv.cz
https://www.vubp.cz
https://vubp.cz/soubory/produkty/informacni-materialy-bozp/medialni-kampan-oira-2021/oira-obecne-zhodnoceni.pdf
http://oiraproject.eu/oira-tools/cz/automobilova-doprava/automobilova-doprava

