
                          11/2002 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                   ze dne 14. listopadu 2001,  
       kterým se stanoví vzhled a umíst ění bezpe čnostních  
                    zna ček a zavedení signál ů  
Změna: 405/2004 Sb.  
  
     Vláda na řizuje  podle § 133b  odst. 2 zákona  č. 65/1965 Sb.,  
zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.:  
  
                               § 1  
  
     Tímto   na řízením   se   v   souladu   s   právem  Evropských  
spole čenství1)  stanoví  vzhled  a  umíst ění bezpe čnostních zna ček  
a zavedení signál ů.  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) Sm ěrnice  Rady  92/58/EHS  ze  dne  24.  6.  1992 o mi nimálních  
   požadavcích   na  bezpe čnostní   a/nebo  zdravotní   zna čky  na  
   pracovišti  (devátá díl čí  sm ěrnice ve  smyslu čl.  16 odst.  1  
   sm ěrnice 89/391/EHS).   
  
                               § 2  
  
     (1) Zna čky   a   za řízení   ur čené   k   vysílání  sv ětelných  
a zvukových signál ů musí být vhodné  pro prost ředí, ve kterém jsou  
používány, a musí být zhotoveny z odolného materiál u; pokud nejsou  
zhotoveny  z fotoluminiscen čního  nebo reflexního  materiálu, musí  
při snížené viditelnosti vydávat sv ětlo nebo být osv ětleny.  
  
     (2) Sv ětelná plocha  zna ček a sv ětelné  signály musí vytvá řet  
kontrast  vhodný  v  prost ředí,  v  n ěmž  jsou  použity,  a  nesmí  
osl ňovat. Jestliže zna čka obsahuje  kresbu, která popisuje situaci  
nebo na řizuje  či zakazuje ur čité chování  (dále jen "piktogram"),  
musí být  jednoduchá, srozumitelná a  musí obsahova t jen  nezbytné  
podrobnosti.  
  
     (3) Zna čky  a za řízení  ur čené k  vysílání sv ětelných signál ů  
vyžadující dodávku energie musí  být vybaveny nouzo vým zdrojem pro  
případ p řerušení dodávky energie.  
  
     (4) Informativní  zna čky pro  únik a  evakuaci osob  a zna čky  
překážek  na únikových  cestách musí  být i  p ři p řerušení dodávky  
energie  viditelné  a  rozpoznatelné  minimáln ě  po  dobu nezbytn ě  
nutnou k bezpe čnému opušt ění objektu.  
  
     (5) Zna čky   a   za řízení   ur čené   k   vysílání  sv ětelných  
a zvukových  signál ů musí  být udržované  a kontrolované  tak, aby  
zůstal  zachován  jejich  vzhled  a  p ůvodní  funk ční  vlastnosti;  
v p řípad ě nutnosti musí být nahrazeny jinými.  
  
     (6) Dojde-li  na  pracovišti  ke  zhoršení  vi ditelnosti nebo  
slyšitelnosti,   nap říklad   p ři   použití   osobních   ochranných  
pracovních prost ředk ů,  musí být p řijata opat ření  k dopln ění nebo  
použití jiných zna ček a signál ů.  
  
     (7) P ři umíst ění  zna ček a zavedení signál ů  nesmí být jejich  
účinnost  ovlivn ěna  nesprávnou   volbou,  nedostate čnou  údržbou,  
nedostate čným  po čtem nebo  p řítomností jiných  zna ček nebo zdroj ů  
sv ětla nebo  zvuk ů stejného typu,  které snižují viditelnost  nebo  
slyšitelnost. Z tohoto d ůvodu je zejména t řeba  
a) omezit umíst ění v ětšího po čtu zna ček blízko sebe,  



b) nepoužívat  sv ětelné   zna čky  v  blízkosti   jiného  podobného  
   sv ětelného zdroje,  
c) nepoužívat  sou časn ě  dv ě  a  více  sv ětelných zna ček odlišného  
   významu, které mohou být zam ěněny,  
d) nepoužívat dva zvukové signály sou časn ě,  
e) nepoužívat zvukové signály p ři vysoké hladin ě okolního hluku,  
f) kontrolovat funk čnost  sv ětelných zna ček a  za řízení k vysílání  
   zvukových  a  sv ětelných  signál ů   p řed  uvedením  do  provozu  
   a v pravidelných intervalech i v pr ůběhu provozu,  
g) uvést   sv ětelné  zna čky   a  za řízení   k  vysílání  zvukových  
   a sv ětelných  signál ů   po  ukon čení  použití   bezodkladn ě  do  
   pohotovostního stavu.   
  
                               § 3  
  
     (1) Zna čky zákazu  mají kruhový tvar s  černým piktogramem na  
bílém pozadí,  červeným okrajem a šikmým  pruhem; černý piktogram,  
červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejmén ě 35 % plochy zna čky.  
  
     (2) Zna čky  výstrahy   mají  trojúhelníkový  tvar   s  černým  
piktogramem  na žlutém  pozadí s  černým okrajem;  černý piktogram  
s černým okrajem zaujímá nejmén ě 50 % plochy zna čky.  
  
     (3) Zna čky p říkazu  mají kruhový tvar s  bílým piktogramem na  
modrém pozadí; bílý piktogram zaujímá nejmén ě 50 % plochy zna čky.  
  
     (4) Informativní   zna čky   pro    ozna čení   únikové   cesty  
a nouzového  východu  nebo  místa  první  pomoci  a   za řízení  pro  
přivolání  první  pomoci  mají  obdélníkový  nebo  čtvercový  tvar  
s bílým  piktogramem  na  zeleném  pozadí;  bílý pi ktogram zaujímá  
nejmén ě 50 % plochy zna čky.  
  
     (5) Informativní zna čky pro v ěcné prost ředky požární ochrany,  
požárn ě bezpe čnostní za řízení a sm ěr  cesty k nim mají obdélníkový  
nebo čtvercový  tvar s bílým piktogramem  na červeném pozadí; bílý  
piktogram zaujímá nejmén ě 50 % plochy zna čky.  
  
     (6) Je-li  zna čka zhotovena  z fotoluminiscen čního  materiálu  
a její piktogram  zna čí šipku, je tvo řena  t řemi úse čkami, p ři čemž  
konce  dvou  kratších  šikmých  úse ček  ozna čujících  sm ěr s delší  
úse čkou nesplývají.  
  
     (7) Zna čky  ozna čující riziko  st řetu osob  s p řekážkami nebo  
riziko  pádu osob  a p ředmět ů  tvo ří st řídavé  žluté a  černé nebo  
červené a  bílé pruhy stejné  velikosti v úhlu  45 s tup ňů. Namísto  
žluté barvy  lze použít fotoluminiscen čního  materiálu žlutozelené  
barvy.  
  
     (8) Rozm ěry  zna čky  musí  odpovídat  velikosti p řekážky nebo  
nebezpe čného   místa;  rozm ěry   informativní  zna čky   pro  v ěcné  
prost ředky požární ochrany a  požárn ě bezpe čnostního za řízení musí  
umožňovat jejich snadné rozpoznání.  
  
     (9) Zna čky  ozna čující  komunikace  pro  vozidla  a  pojízdná  
zařízení ve vnit řních pracovních prostorách objekt ů mají viditelné  
souvislé  pruhy,  jejichž  barva  musí  být  kontra stní s povrchem  
komunikace. Pruhy  mají zpravidla bílou  nebo žluto u barvu  a jsou  
umíst ěny   tak,  aby   vymezovaly  bezpe čnou   vzdálenost.  Trvalé  
komunikace ve venkovních pracovních prostorách jsou  podle možností  
zna čeny  obdobn ě,  pokud  nejsou  opat řeny  vhodným ohrazením nebo  
chodníky.   



  
                               § 4  
  
     (1) Nádoby  pro  skladování  nebezpe čných  chemických  látek,  
přípravk ů  a  potrubní  vedení,  které  tyto  látky nebo p řípravky  
dopravují, musí být po celou  dobu jejich skladován í nebo p řepravy  
ozna čeny  piktogramem na  viditelném míst ě  s kontrastním  pozadím  
a podle  pot řeby  i  vzorcem   nebo  názvem  chemické  látky  ne bo  
přípravku.  
  
     (2) Zna čky  ozna čující  nádoby  pro  skladování  nebezpe čných  
chemických látek,  p řípravk ů a potrubní  vedení, které tyto  látky  
nebo p řípravky  dopravují, nesmí být  snadno odstranitelné  a  musí  
být umíst ěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního ve dení.  
Značky  na  potrubním  vedení  se  umís ťují  v  ú čelných odstupech  
a v blízkosti nebezpe čných míst, zejména u ventil ů a spoj ů.  
  
     (3) Místnosti,  uzav řené prostory  nebo prostranství,  kde je  
skladováno  nebo  dopravováno  více  nebezpe čných chemických látek  
nebo  p řípravk ů,   musí  být  ozna čeny   zna čkou  výstrahy,  pokud  
neposta čují zna čky umíst ěné na jednotlivých obalech nebo nádobách.  
Sklady v ětšího po čtu nebezpe čných  chemických látek nebo p řípravk ů  
musí být podle dané situace  ozna čeny v blízkosti místa skladování  
nebo na dve řích skladu.   
  
                               § 5  
  
     (1) Sv ětelné a zvukové signály svým spušt ěním udávají, kdy má  
být zahájena a ukon čena p říslušná  činnost, a musí být vydávány po  
celou dobu, kdy je tato činnost požadována.  
  
     (2) Zna čky a za řízení ur čené k vysílání sv ětelných signál ů se  
umís ťují  ve  vhodné  výšce  a  v  poloze  p řiměřené  zornému poli  
zaměstnanc ů,   na    snadno   dostupném   a    viditelném   mí st ě,  
s p řihlédnutím  k  osv ětlení  a  ke  všem  rizik ům  na  pracovišti  
a v jeho bezprost řední blízkosti.  
  
     (3) Je-li  zna čka  pro  ozna čení  únikové  cesty  a nouzového  
východu  zhotovena  z   fotoluminiscen čního  materiálu,  musí  být  
instalována  na povrchu  vnit řní  komunikace  nebo t ěsně  nad její  
úrovní.  
  
     (4) V p řípad ě vyššího stupn ě  nebezpe čí nebo naléhavé pot řeby  
pro požadovaný  zásah nebo činnost  se umístí zna čka  nebo použije  
signál s p řerušovaným sv ětlem, kdy  trvání každého záblesku a jeho  
četnost   musí  být   taková,  aby   zajistila  vním ání   výstrahy  
a vylou čila se zám ěna s jinými sv ětelnými zna čkami nebo sv ětelnými  
signály  s  nep řerušovaným  nebo  p řerušovaným  sv ětlem. V p řípad ě  
vážného nebezpe čí musí být sv ětelný signál pod zvláštním dohledem.  
  
     (5) Zna čky  a za řízení  ur čené k  vysílání sv ětelných signál ů  
musí   být   odstran ěny,   jestliže   již   neexistují   okolnosti  
odůvod ňující jejich umíst ění.  
  
     (6) Zvukové  signály  musí  být  snadno  rozpo znatelné  dobou  
trvání zvukových impuls ů nebo skupin impuls ů a interval ů mezi nimi  
a snadno  rozpoznatelné od  jakýchkoliv jiných  zvu kových signál ů.  
Jejich úrove ň zvuku musí být vyšší než hladina okolního hluku ta k,  
aby  byly slyšitelné,  aniž by  p řitom nadm ěrn ě  obt ěžovaly hlukem  
nebo p ůsobily bolest.  
  



     (7) P ři   použití  za řízení   ur čeného  k   vysílání  signál ů  
s prom ěnnou  nebo stálou  frekvencí se  použije prom ěnné frekvence  
k signalizování  vyšší  úrovn ě   nebezpe čí  nebo  pro  naléhav ější  
pot řebu zásahu  nebo činnosti; signál  pro opušt ění prostoru  musí  
být nep řerušovaný.  
  
     (8) Komunikace   hlasovými  signály   se  usku te čňuje  formou  
jednoduchých, srozumitelných krátkých  slov, skupin  slov, krátkých  
text ů nebo v ět. Hlasový signál musí být správn ě vysloven v jazyce,  
kterému poslucha č rozumí, tak, aby podle n ěj mohl p říjemce signálu  
vhodným  zp ůsobem  postupovat,  a  musí  být  dostate čně  hlasitý.  
Příklady  hlasových  signál ů  jsou  uvedeny  v  p říloze  k  tomuto  
nařízení.  
  
     (9) Signály  dávané   rukou  musí  být   p řesné,  jednoduché,  
rozlišitelné  a  nezam ěnitelné  s   jinými  signály;  užívá-li  se  
sou časn ě obou  rukou, musí být  pohyby symetrické a  vždy m ůže být  
dáváno  pouze jediné  znamení. Signalista  stojí čelem  k p říjemci  
signálu  a  sleduje  všechny  jím  řízené  úkony  tak,  aby nebyla  
ohrožena  jeho  bezpe čnost  nebo  bezpe čnost  jiných  zam ěstnanc ů.  
Nemůže-li signalista všechny úkony sledovat sám, dává s ignály více  
signalist ů; p říjemce signálu musí  mít všechny signalisty v zorné m  
poli. Signalista  musí mít na  sob ě jeden nebo  více rozlišovacích  
prvk ů, nap říklad vestu, p řilbu, rukávce  nebo pásku na rukou, nebo  
musí použít praporky. Rozlišovací  prvky musí být v ýrazn ě barevné,  
zpravidla   stejné   barvy,   a   ur čeny   pro  výlu čné  používání  
signalistou.  
  
     (10) Má-li p říjemce signálu pochybnosti  o tom, že lze p říkaz  
bezpe čně provést,  p řeruší řízený úkon a  požádá signalistu o nový  
signál.   
  
                               § 6  
  
     (1) Zna čky,  zvukové signály  nebo hlasové  signály mohou b ýt  
použity spole čně se sv ětelnými signály a signály dávanými rukou.  
  
     (2) P ři dosažení stejné ú činnosti je možno zam ěnit  
a) sv ětelné zna čky se zvukovými signály,  
b) sv ětelné zna čky s hlasovými signály,  
c) signály dávané rukou s hlasovými signály,  
d) bezpe čnostní  barvu se  zna čkou  k  ozna čení nebezpe čí  pádu či  
   zakopnutí.  
  
     (3) Vydává-li  sv ětelná zna čka  nep řetržité nebo  p řerušované  
sv ětlo,  použije se  p řerušované sv ětlo  v p řípad ě  vyššího stupn ě  
nebezpe čí  nebo  naléhav ější  pot řeby  pro  požadovaný  zásah nebo  
činnost. Trvání každého záblesku a jejich četnost musí být taková,  
aby  bylo  zajišt ěno  vnímání  výstrahy  a  vylou čena  zám ěna mezi  
jednotlivými sv ětelnými zna čkami nebo zám ěna s nep řetržit ě svítící  
zna čkou.  P ři spole čném  použití se  zvukovým signálem  se použije  
stejný kód.   
  
                               § 7  
  
     V  p říloze k  tomuto na řízení  je uveden  vzhled zna ček, kódy  
zvukových signál ů,  signály dávané rukou a  hlasové signály; barva  
zna ček2)  a  sv ětelných  signál ů   musí  odpovídat  tabulce  barev  
a jejich významu.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) ČSN ISO 3864 - Bezpe čnostní barvy a bezpe čnostní zna čky.   



  
                               § 8  
  
     Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2003.  
  
                         P ředseda vlády:  
                        Ing. Zeman v. r.  
  
                     1. místop ředseda vlády  
               a ministr práce a sociálních v ěcí:  
                       PhDr. Špidla v. r.   
  
                             P říloha  
  
    
1. Tabulka barev zna ček a sv ětelných signál ů  
  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
|barva          |význam nebo ú čel       |pokyny a informace      |  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
| červená        |zna čka zákazu          |nebezpe čné chování      |  
|               +-----------------------+---------- --------------+  
|               |signalizace nebezpe čí  |zastavit                |  
|               |                       |p řerušit práci          |  
|               |                       |bezpe čnostní pojistka   |  
|               |                       |opustit pr ostor         |  
|               +-----------------------+---------- --------------+  
|               |v ěcné prost ředky       |ozna čení a umíst ění     |  
|               |požární ochrany a      |                        |  
|               |bezpe čnostn ě požární   |                        |  
|               |za řízení               |                        |  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
|žlutá          |zna čka výstrahy        |bu ď opatrný             |  
|nebo           |                       |p řiprav se              |  
|oranžová       |                       |ov ěř si                 |  
|nebo           |                       |                        |  
|zelenožlutá    |                       |                        |  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
|modrá          |zna čka p říkazu         |ur čité chování nebo     |  
|               |                       |postup                  |  
|               |                       |použij oso bní ochranné  |  
|               |                       |pracovní p rost ředky     |  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
|zelená         |zna čka nouzového       |ozna čení dve ří, východ ů,|  
|               |východu,               |cest, za řízení, vybavení|  
|               |zna čka první pomoci    |                        |  
|               +-----------------------+---------- --------------+  
|               |bezpe čí                |návrat k b ěžnému stavu  |  
+---------------+-----------------------+---------- --------------+  
  
    
2. Barevné   vyzna čení  zna čky   ozna čující  riziko   st řetu  osob  
   s p řekážkami nebo pádu osob  
  



 
  
    
3. Zna čky zákazu  
  



 
  
    
4. Zna čky výstrahy  
  



 
  



 
  
Vyobrazení  zna čky "Nebezpe čí  - výbušné  prost ředí" se  nahrazuje  
vyobrazením  
 



 
  
    
5. Zna čky p říkazu  
 



 
  



 
 
  
6. Informativní  zna čky  pro  ozna čení  únikové  cesty a nouzového  
   východu nebo místa první pomoci  a za řízení pro p řivolání první  
   pomoci  
 

 
  



 
  
    
7. Informativní  zna čky  pro  v ěcné  prost ředky  požární  ochrany,  
   požárn ě bezpe čnostní za řízení a sm ěr cesty  
  



 
  
    
8. Kódy zvukových signál ů, signály rukou a hlasové signály  
  
Základní znaky:  
Signál pro opušt ění prostoru musí být nep řerušovaný.  
  
Použije-li se  hlasový signál namísto  signálu ruko u nebo  spolu s  
ním, kód se použije takto:  
start            k ozna čení za čátku povelu,  
st ůj             k p řerušení nebo ukon čení pohybu,  
konec            k zastavení operace,  
nahoru           ke zvedání zát ěže,  



dol ů             ke spoušt ění zát ěže,  
vpřed,  
vzad     }       ve spojení s p říslušným signálem rukou,  
vpravo,  
vlevo,  
stop             pro nouzové zastavení,  
rychle           pro zrychlení pohybu z bezpe čnostních d ůvod ů,  
pomalu           p ři  p řiblížení  k  p řekážce  nebo  hrozí-li jiné  
                 nebezpe čí.  
  
Kódované signály  
  



 
 



 
 



  
  
                    Vybraná ustanovení novel  



  
              Čl. II na řízení vlády č. 405/2004 Sb.  
  
     Zna čky   odpovídající   dosavadnímu   vyobrazení   moho u  být  
zhotovovány  do 31.  prosince 2004;  používány moho u  být do  doby  
jejich  poškození  nebo  podstatného  snížení  jeji ch  čitelnosti,  
nejdéle do 31. prosince 2009.  

Tisk  Hledat v právních p ředpisech  

  


