
                          406/2004 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                      ze dne 2. června 2004  
    o bližších požadavcích na zajišt ění bezpe čnosti a ochrany  
        zdraví p ři práci v prost ředí s nebezpe čím výbuchu  
  
     Vláda na řizuje podle  § 134a odst. 2 a §  134e odst. 2 zákon a  
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.:  
  
                               § 1  
  
     (1)  Toto na řízení  stanoví,  v  souladu s  právem Evropských  
spole čenství1),    zp ůsob    organizace    práce    a   pracovních  
a technologických  postup ů a  bližší požadavky  na bezpe čný provoz  
a používání  stroj ů, technických  za řízení, dopravních prost ředk ů,  
přístroj ů   a  ná řadí   (dále  jen   "za řízení")  na  pracovištích  
v prost ředí s nebezpe čím výbuchu2);  tím nejsou dot čena ustanovení  
zvláštních  právních p ředpis ů,  pokud upravují  požadavky na práci  
s rizikem výbuchu3).  
  
     (2) Toto na řízení se nevztahuje na  
a) prostory  používané  pro   vyšet ření  nebo  ošet ření  pacient ů,  
   nestanoví-li zvláštní právní p ředpis jinak,  
b) používání za řízení na spalování plynných paliv uvedených na trh  
   a do provozu v souladu se zvláštními právními p ředpisy4),  
c) nakládání s výbušninami a chemicky nestabilními látkami5),  
d) hornickou   činnost,  činnost   provád ěnou  hornickým  zp ůsobem  
   a podléhající vrchnímu dozoru podle zvláštního z ákona5),  
e) používání dopravních prost ředk ů  v silni ční doprav ě, železni ční  
   doprav ě,  vnitrozemské  a  námo řní  plavb ě  a  letecké doprav ě,  
   nestanoví-li zvláštní  právní p ředpisy nebo  mezinárodní dohody  
   jinak.  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) Sm ěrnice  Evropského parlamentu  a Rady  1999/92/ES ze   dne 16.  
   prosince 1991 o minimálních požadavcích na zlepš ení bezpe čnosti  
   a ochrany zdraví zam ěstnanc ů vystavených prost ředí s nebezpe čím  
   výbuchu  (patnáctá  díl čí  sm ěrnice  ve  smyslu  čl. 16 odst. 1  
   sm ěrnice Rady 89/391/EHS).  
2) § 1 odst. 2  písm. e) na řízení vlády č.  23/2003 Sb., kterým se  
   stanoví  technické  požadavky  na  za řízení  a ochranné systémy  
   ur čené pro použití v prost ředí s nebezpe čím výbuchu.  
3) Nap říklad zákon  č. 133/1985 Sb.,  o požární ochran ě,  ve zn ění  
   zákona  č.  425/1990  Sb.,  zákona  č.  40/1994  Sb., zákona č.  
   203/1994 Sb.,  zákona č. 163/1998  Sb., zákona č.  71/2000 Sb.,  
   zákona  č. 237/2000  Sb. a   zákona č.  320/2002 Sb.,  zákon č.  
   353/1999   Sb.,  o   prevenci  závažných   havár ií  zp ůsobených  
   vybranými   nebezpe čnými   chemickými   látkami   a  chemickými  
   p řípravky  a  o  zm ěně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o okresních  
   ú řadech,  úprav ě  jejich  p ůsobnosti   a  o  n ěkterých  dalších  
   opat řeních s  tím souvisejících, ve  zn ění pozd ějších p ředpis ů,  
   (zákon  o  prevenci  závažných  havárií),  ve  z nění  zákona č.  
   258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb.  
4) Nap říklad  na řízení vlády  č.  22/2003  Sb., kterým  se stanoví  
   technické požadavky na spot řebi če plynných paliv.  
5) Zákon  č.   61/1988  Sb.,  o   hornické  činnosti,  výbušninách  
   a o  státní bá ňské  správ ě, ve  zn ění zákona  č. 425/1990  Sb.,  
   zákona  č.  542/1991  Sb.,  zákona  č.  169/1993 Sb., zákona č.  
   128/1999 Sb.,  zákona č. 71/2000  Sb., zákona č.  124/2000 Sb.,  
   zákona  č.  315/2001  Sb.,  zákona  č.  206/2002 Sb., zákona č.  
   320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 227/2003 Sb.   
  



                               § 2  
  
     (1) P ři  uplat ňování zásad prevence rizik6)  nebo k zajišt ění  
ochrany  p řed   výbuchem  p řijímá  zam ěstnavatel   technická  nebo  
organiza ční  opat ření  p řiměřená  povaze   provozu  v  souladu  se  
zásadami, které uplat ňuje podle charakteru činnosti v následujícím  
pořadí  
a) p ředcházení vzniku výbušné atmosféry7),  
b) zabrán ění iniciace výbušné atmosféry,  
c) snížení  škodlivých  ú čink ů  výbuchu  tak,  aby  bylo zajišt ěno  
   zdraví a bezpe čnost zam ěstnanc ů.  
  
     (2)  Technická nebo  organiza ční opat ření  v p řípad ě  pot řeby  
zaměstnavatel  navzájem  kombinuje,   pop řípad ě  dopl ňuje  dalšími  
opat řeními zamezujícími ší ření výbuchu.  
  
     (3)  Technická nebo  organiza ční opat ření  p řijatá k prevenci  
a ochran ě  p řed  výbuchem  podle  odstavc ů  1  a  2  zam ěstnavatel  
pravideln ě p řehodnocuje  v jím ur čených  intervalech a bezodkladn ě  
při  každé   zm ěně  významné  z   hlediska  zajišt ění  bezpe čnosti  
a ochrany zdraví p ři práci.  
--------------------------------------------------- ---------------  
6) § 1 odst. 2 písm. d) na řízení vlády č. 23/2003 Sb.  
7) § 132a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.   
  
                               § 3  
  
     (1) Zam ěstnavatel posuzuje rizika výbuchu zejména se z řetelem  
na  
a) pravd ěpodobnost výskytu výbušné atmosféry a její trvání,  
b) pravd ěpodobnost výskytu zdroj ů  iniciace, v četn ě možných výboj ů  
   statické  elekt řiny  a  na  pravd ěpodobnost,  zda  jsou aktivní  
   a ú činné,  
c) používaná  za řízení  v četn ě   instalace,  látky,  technologické  
   procesy, pracovní postupy a jejich možné vzájemn é p ůsobení,  
d) rozsah p ředpokládaných ú čink ů výbuchu.  
  
     (2)  Riziko  výbuchu   zam ěstnavatel  posuzuje  komplexn ě  se  
zřetelem  na  všechny  okolnosti  práce  v  prost ředí s nebezpe čím  
výbuchu.  
  
     (3) Pokud  za řízení nebo pracovišt ě v  prost ředí s nebezpe čím  
výbuchu vyhovují  požadavk ům zvláštních právních  p ředpis ů, platí,  
že požadavky  uvedené v p říloze  č. 1  a  v p říloze č.  2 k tomuto  
nařízení byly spln ěny.  
  
     (4)  P ři  posuzování  rizika  výbuchu  posuzuje zam ěstnavatel  
i prostory, do nichž m ůže výbušná atmosféra proniknout otvory nebo  
jinými cestami.   
  
                               § 4  
  
     (1) Zam ěstnavatel po provedení technických nebo organiza čních  
opat ření podle § 2 a posouzení rizika výbuchu podle § 3  
a) klasifikuje prostory s prost ředím nebezpe čí výbuchu na prostory  
   s nebezpe čím  výbuchu a  prostory bez  nebezpe čí výbuchu  podle  
   p řílohy č. 1 k tomuto na řízení,  
b) zabezpe čí v prostorech klasifikovaných  podle písmene a) pl nění  
   dalších požadavk ů podle p řílohy č. 2 k tomuto na řízení,  
c) ozna čí   místa  vstupu   do  prostor ů   s  nebezpe čím   výbuchu  
   bezpe čnostními   zna čkami   výstrahy   s   černými  písmeny  EX  



   ozna čujícími "nebezpe čí - výbušné prost ředí"8),  
d) zabezpe čí  vypracování  písemné   dokumentace  o  ochran ě  p řed  
   výbuchem  podle   §  7  a  její   vedení  tak,  aby  odpovídala  
   skute čnosti.  
  
     (2) Zam ěstnavatel p řijme další  nezbytná opat ření k zajišt ění  
bezpe čnosti a  ochrany zdraví, kterými  v prostorech s  n ebezpe čím  
výbuchu zabezpe čí, aby  
a) v takových  pracovních  podmínkách  nebyla  ohro žena bezpe čnost  
   a zdraví zam ěstnanc ů,  
b) s ohledem na posouzení rizika  výbuchu byla po d obu p řítomnosti  
   zam ěstnanc ů  nebo jiných  osob vhodnými  technickými prost ředky  
   náležit ě  monitorována,  vyhodnocována  a  kontrolována výb ušná  
   atmosféra.  
--------------------------------------------------- ---------------  
8) § 3 odst.  2 na řízení vlády  č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví  
   vzhled a umíst ění bezpe čnostních zna ček a zavedení signál ů.   
  
                               § 5  
  
     Plní-li na jednom pracovišti úkoly zam ěstnanci dvou nebo více  
zaměstnavatel ů,  zajiš ťuje  postup  podle  tohoto  na řízení  každý  
zaměstnavatel v rozsahu činností, které spadají pod jeho kontrolu;  
zaměstnavatelé  p řitom berou  v  úvahu  i p řilehlé  prostory podle  
§ 3 odst. 4.   
  
                               § 6  
  
     (1) Písemná dokumentace o ochran ě p řed výbuchem se zpracovává  
v návaznosti  na výsledky  posuzování  rizika  výbu chu podle  § 3.  
Touto dokumentací se prokazuje vždy  
a) provedení   identifikace  nebezpe čí   a  specifikace   ohrožení  
   a posouzení rizika výbuchu,  
b) p řijetí preventivních a ochranných opat ření,  
c) klasifikace prostor ů podle § 4 odst. 1 písm. a),  
d) ur čení prostor ů a za řízení, u nichž budou uplat ňovány požadavky  
   podle p řílohy č. 2 k tomuto na řízení,  
e) z řízení,  používání a  udržování pracovišt ě  v četn ě technického  
   vybavení,  stejn ě jako  instalace, uvedení  do provozu, provoz,  
   údržba  za řízení v četn ě  monitorovacích a  výstražných za řízení  
   v souladu se zvláštními právními p ředpisy9),  
f) v p řípadech podle  § 5 stanovení  ú čelu a pravidel  spolupráce,  
   jakož i opat ření a postup ů k jejich uskute čňování.  
  
     (2)  Písemnou dokumentaci  o ochran ě  p řed výbuchem vypracuje  
zaměstnavatel p řed  zahájením výkonu práce;  p ři zm ěně pracovišt ě,  
zařízení  nebo organizace  práce, které  jsou významné   z hlediska  
zajišt ění bezpe čnosti a ochrany  zdraví p ři práci, ji aktualizuje.  
Přitom  m ůže  využít  i  dokumenty  vypracované  podle  zvláš tních  
právních p ředpis ů.  
  
     (3)   V   písemné   dokumentaci   o   ochran ě  p řed  výbuchem  
zaměstnavatel  uvede,  ve  kterých  prostorech  sm ějí být činnosti  
k zajišt ění bezpe čnosti  a ochrany zdraví provád ěny  jen v souladu  
s jeho písemným pokynem a které činnosti sm ějí být provád ěny pouze  
na  základ ě  písemného  p říkazu  k  provedení  prací; rovn ěž uvede  
zaměstnance, kte ří jsou oprávn ěni takový p říkaz vydat.  
--------------------------------------------------- ---------------  
9) Nap říklad zákon  č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích  na  
   výrobky a o zm ěně a  dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona  
   č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb.,  



   zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., na řízení vlády  
   č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe čný  
   provoz  a  používání  stroj ů,  technických  za řízení, p řístroj ů  
   a ná řadí.   
  
                               § 7  
  
     (1) Zam ěstnavatel zabezpe čí, aby za řízení, která byla uvedena  
do provozu a používání p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto na řízení  
v prostorech  s  prost ředím   nebezpe čí  výbuchu  spl ňovala  další  
požadavky k zajišt ění bezpe čnosti práce a ochrany zdraví p ři práci  
v prost ředí  s  nebezpe čím  výbuchu   podle  p řílohy  č.  2  části  
A k tomuto na řízení.  
  
     (2)  Zam ěstnavatel  zabezpe čí,  aby  pracovišt ě  s prost ředím  
nebezpe čí výbuchu  uvedená do provozu p řede  dnem nabytí ú činnosti  
tohoto  na řízení,  spl ňovala  požadavky  stanovené tímto na řízením  
bezodkladn ě po provedení časov ě nejbližší zm ěny tohoto pracovišt ě;  
v ostatních p řípadech nejpozd ěji do 30. června 2006.   
  
                               § 8  
  
     Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. zá ří 2004.  
  
                         P ředseda vlády:  
                       PhDr. Špidla v. r.  
  
                Ministr práce a sociálních v ěcí:  
                       Ing. Škromach v. r.   
  
                              P říl.1  
  
                      KLASIFIKACE PROSTOR Ů  
  
1          Klasifikace prostor ů  
           Zam ěstnavatel  na  základ ě  výsledk ů  posouzení  rizika  
           výbuchu  podle  § 4  rozt řídí  prostory  na  prostory s  
           nebezpe čím výbuchu a prostory bez nebezpe čí výbuchu.  
  
1.1        Prostor s  nebezpe čím výbuchu je prostor,  ve kterém se  
           výbušná   atmosféra   m ůže    vyskytnout   v   množství  
           vyžadujícím opat ření k  zajišt ění bezpe čnosti a ochrany  
           zdraví zam ěstnanc ů.  
  
1.2        Prostor bez nebezpe čí výbuchu  je prostor, ve kterém se  
           nep ředpokládá  výskyt  výbušné   atmosféry  v  množství   
           vyžadujícím opat ření k  zajišt ění bezpe čnosti a ochrany  
           zdraví zam ěstnanc ů.  
  
2          Klasifikace prostor ů s nebezpe čím výbuchu  
           Prostory  s  nebezpe čím  výbuchu   podle  bodu  1.1  se  
           za řazují  do zón  na základ ě  četnosti výskytu  výbušné  
           atmosféry a doby jejího trvání.  
  
2.1        Prostory s výskytem  výbušné atmosféry s ložené ze sm ěsi  
           vzduchu  a ho řlavých  látek ve  form ě plynu,  páry nebo  
           mlhy se zat ři ďují do t ěchto zón:  
  
2.1.1      Zóna 0  
           Prostor, ve  kterém je výbušná  atmosfér a tvo řená sm ěsí  
           vzduchu s  ho řlavými látkami ve form ě  plynu, páry nebo  



           mlhy p řítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.  
  
2.1.2      Zóna 1  
           Prostor,  ve kterém  je ob časný vznik výbušné atmosféry  
           tvo řené  sm ěsí  vzduchu  s  ho řlavými  látkami ve form ě  
           plynu, páry nebo mlhy pravd ěpodobný.  
  
2.1.3      Zóna 2  
           Prostor,  ve  kterém  vznik  výbušné  at mosféry tvo řené  
           sm ěsí vzduchu s ho řlavými  látkami ve form ě plynu, páry  
           nebo mlhy není pravd ěpodobný, a pokud výbušná atmosféra  
           vznikne,  bude  p řítomna  pouze  výjime čně  a  pouze po  
           krátký časový úsek.  
  
2.2        Prostory,  v nichž  se výbušná  atmosfér a vyskytuje  ve  
           form ě oblaku  ho řlavého prachu ve vzduchu, se zat ři ďují  
           do t ěchto zón:  
  
2.2.1      Zóna 20  
           Prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvo řená oblakem  
           zví řeného ho řlavého  prachu ve vzduchu  p řítomna trvale  
           nebo po dlouhou dobu nebo často.  
  
2.2.2      Zóna 21  
           Prostor, ve  kterém je ob časný  vznik výbušné atmosféry  
           tvo řené oblakem  zví řeného ho řlavého prachu  ve vzduchu  
           pravd ěpodobný.  
  
2.2.3      Zóna 22  
           Prostor,  ve  kterém  vznik  výbušné  at mosféry tvo řené  
           oblakem  zví řeného  ho řlavého  prachu  ve  vzduchu není  
           pravd ěpodobný, a pokud  výbušná atmosféra vznikne, bude  
           p řítomna pouze výjime čně a pouze po krátký časový úsek.  
  
2.3        Vrstvy, usazeniny  a hromady ho řlavého  prachu musí být  
           považovány  za  zdroj,  který  m ůže  vytvá řet  výbušnou  
           atmosféru.   
  
                              P říl.2  
  
A. DALŠÍ POŽADAVKY  K ZAJIŠT ĚNÍ BEZPE ČNOSTI  A OCHRANY ZDRAVÍ  P ŘI  
   PRÁCI V PROST ŘEDÍ S NEBEZPE ČÍM VÝBUCHU  
  
1.         Všeobecn ě  
  
1.1        Ustanovení  této   p řílohy  se  vztahují   na  prostory  
           klasifikované podle p řílohy č. 1 bodu 2 jako prostory s  
           nebezpe čím   výbuchu,   pokud    to   vyžaduje   povaha  
           pracovišt ě, pracovního prostoru, používaných za řízení a  
           látek   nebo  nebezpe čí   zp ůsobené  pracovní  činností  
           související s ohrožením výbušnou atmosfé rou.  
  
1.2        Ustanovení  této  p řílohy  se  vztahují  na  za řízení v  
           prostoru  bez  nebezpe čí  výbuchu,  pokud toto za řízení  
           zajiš ťuje nebo napomáhá  k zajišt ění bezpe čného provozu  
           za řízení umíst ěného v prostoru s nebezpe čím výbuchu.1)  
  
2.         Organiza ční opat ření  
  
2.1        Školení zam ěstnanc ů  
  



2.1.1      Zam ěstnanc ům  poskytuje   zam ěstnavatel  v  dostate čném  
           rozsahu  školení  o  bezpe čnosti  a  ochran ě zdraví p ři  
           práci  v  prost ředí  s  nebezpe čím  výbuchu; zejména je  
           seznámí v odpovídajícím rozsahu s dokume ntací o ochran ě  
           p řed výbuchem, s preventivními a  ochrannými opat řeními  
           a s písemnými  pokyny podle bodu  2.2., pokud byly  pro  
           dané pracovišt ě vydány a se zp ůsobem používání osobních  
           ochranných pracovních prost ředk ů.  
  
2.1.2      Obsluhou  za řízení a  ochranných systém ů  v prostoru  s  
           nebezpe čím    výbuchu   pov ěří    zam ěstnavatel   pouze  
           zam ěstnance,  jehož  teoretické  znalosti  a  praktické   
           dovednosti  týkající  se   obsluhy  t ěchto  za řízení  a  
           ochranných systém ů byly prokazateln ě ov ěřeny.  
  
2.2        Písemné pokyny a p říkazy k provedení prací  
  
2.2.1      V prostorech  s   nebezpe čím  výbuchu,  pokud   je  tak  
           stanoveno  v dokumentaci  o ochran ě  p řed výbuchem, smí  
           být práce provád ěny pouze  v souladu s písemnými pokyny  
           vydanými zam ěstnavatelem.  
  
2.2.2      Tam, kde  je to stanoveno v  dokumentaci  o ochran ě p řed  
           výbuchem, smí  být nebezpe čné činnosti,  p ři nichž m ůže  
           vznikat  výbušná atmosféra,  nebo které  mohou zp ůsobit  
           iniciaci výbušné atmosféry, stejn ě jako činnosti, které  
           mohou  vzájemným  p ůsobením   s  jinou činností vyvolat  
           nebezpe čí   výbuchu,   provád ěny   pouze   na   základ ě  
           písemného p říkazu  k provedení prací  (dále jen "p říkaz  
           V"). Zam ěstnavatel  zavede systém vydávání  p říkaz ů V k  
           tomu pov ěřeným zam ěstnancem tak, aby p říkaz V byl vydán  
           p řed zahájením výkonu práce.  
  
2.2.3      Zam ěstnanci, kte ří jsou v  p říkazu V ur čeni k provád ění  
           prací, musí být p ředem prokazateln ě seznámeni s obsahem  
           p říkazu V a s  výstražnými signály,2) které budou pod le  
           bodu  3.6.  na  pracovišti  použity   k  varování  p řed  
           ohrožením výbuchem.  
  
2.2.4      P říkaz V musí obsahovat zejména  
  
           a) datum vydání a dobu platnosti p říkazu,  
           b) termín  zahájení  výkonu  práce, pop řípad ě p řerušení  
              práce (datum, hodina),  
           c) termín  ukon čení  práce   (datum,  hodina)  stvrzený  
              podpisy   vedoucího   práce   a   oso by   pracovišt ě  
              p řejímající,  
           d) název  a druh  práce a  vymezení pros toru,  kde bude  
              práce vykonávána,  
           e) pokyny k zajišt ění pracovišt ě k ochran ě p řed vznikem  
              výbušné  atmosféry,  pop řípad ě  k  jeho  uvedení  do  
              p ůvodního stavu,  
           f) stanovení opat ření k zajišt ění bezpe čnosti a ochrany  
              zdraví   p ři práci,  která musí  být provedena  p řed  
              zahájením práce,  
           g) seznam  a popis  ochranných a  zásaho vých prost ředk ů  
              pro p řípad zdolávání mimo řádných událostí, nap říklad  
              v ěcných prost ředk ů požární ochrany,  
           h) jméno a  p říjmení a podpis  oprávn ěného zam ěstnance,  
              který p říkaz zpracoval, pop řípad ě vydal,  
           i) jméno a p říjmení a  podpis vedoucího práce, který za  



              provedení práce odpovídá a který p říkaz p řevzal,  
           j) jména a p říjmení osob,  které budou práci vykonávat,  
              a jejich  podpisy, kterými  tyto osob y  stvrzují, že  
              byly   náležit ě  pou čeny,   seznámeny  se   zp ůsobem  
              zajiš ťování  pracovišt ě  a   srozum ěny  se  zp ůsobem  
              provedení práce,  
           k) další nezbytné  údaje jako je  nap říklad uvedení, že  
              práce  je vykonávána  pod dozorem  ne bo pod dohledem  
              nebo  ur čení osoby,  pov ěřené dozorem  nebo dohledem  
              nad výkonem práce nebo zápis o p ředání pracovišt ě.  
  
3.         Opat ření k ochran ě p řed výbuchy  
  
3.1        Zam ěstnavatel  zajistí,  aby  p ředvídatelný  únik  nebo  
           uvoln ění ho řlavého  plynu,  páry,   mlhy nebo ho řlavého  
           prachu,  který   m ůže  zp ůsobit  výbuch,   byl  vhodným  
           zp ůsobem usm ěrn ěn,  odveden do bezpe čného  prostoru, ve  
           kterém  neohrozí  bezpe čnost  a  zdraví  zam ěstnanc ů, a  
           pokud to  není možné, bezpe čně  uzav řen nebo zabezpe čen  
           jiným vhodným zp ůsobem.  
  
3.1.1      P řítomnost  výbušné atmosféry  kontroluje zam ěstnavatel  
           vždy  p ři   uvád ění  za řízení  do   provozu  anebo  p ři  
           podez ření, že  ho řlavé plyny nebo  kapaliny ze za řízení  
           unikají, pop řípad ě že se  ho řlavý rozví řitelný prach na  
           za řízení  nebo v  jeho blízkosti  usazuje. V prostorec h  
           uvnit ř staveb  tuto kontrolu provádí  nejmén ě jednou za  
           m ěsíc.  
  
3.2        Jestliže   výbušná   atmosféra   obsahuj e   více  druh ů  
           ho řlavého plynu, páry, mlhy anebo prachu, musí ochrann á  
           opat ření odpovídat nejvyššímu možnému riziku.  
  
3.2.1      Jsou-li  zam ěstnanci p ři  práci v  prost ředí s výbušnou  
           atmosférou   vystaveni  ú čink ům   chemických  látek   a  
           chemických p řípravk ů nebo prachu,  které se považují za  
           zdraví   škodlivé,   pop řípad ě   p ůsobení  biologických  
           činitel ů,  postupuje   zam ěstnavatel  podle  zvláštního  
           právního  p ředpisu.3)  P ři  výb ěru  osobních ochranných  
           pracovních prost ředk ů bere v úvahu také riziko iniciace  
           výbušné atmosféry podle bodu 3.3.1.  
  
3.3        P ři  p řijímání  opat ření  k  zabrán ění iniciace výbušné  
           atmosféry podle § 3 odst. 1 písm. b) ber e zam ěstnavatel  
           v úvahu  p řítomnost  možných  zdroj ů  iniciace  výbušné  
           atmosféry  v četn ě elektrostatických  výboj ů, pokud jsou  
           zam ěstnanci,   pop řípad ě  jiné   osoby  nebo   pracovní  
           prost ředí nositeli elektrostatického  náboje nebo náboj  
           vytvá řejí.  
  
3.3.1      S ohledem  na  nebezpe čí   iniciace  výbušné  atmosféry  
           zam ěstnavatel   poskytuje  podle   zvláštního  právního   
           p ředpisu4)  zam ěstnanc ům zdržujícím  se na pracovištích  
           v prostorech s nebezpe čím výbuchu  ochranný od ěv a obuv  
           zhotovené     z     materiál ů,     které    nezp ůsobují  
           elektrostatické   výboje  schopné   zaže hnout  výbušnou  
           atmosféru. Zam ěstnavatel zajistí, aby jiné osoby, pokud  
           vstupují  na  pracovišt ě   v  prostorech  s  nebezpe čím  
           výbuchu nebo  se na n ěm  zdržují, byly vybaveny  od ěvem  
           a obuví stejných vlastností.  
  



3.4        Za řízení, ochranný systém nebo instalace se mohou uvés t  
           do provozu, pokud zam ěstnavatel v dokumentaci o ochran ě  
           p řed výbuchem prokáže, že  jejich používání v prost ředí  
           s nebezpe čím výbuchu bude  bezpe čné. Tento požadavek se  
           vztahuje  i na  za řízení a  p řipojená návazná za řízení,  
           které  nejsou za řízeními  ani ochrannými  systémy podle  
           zvláštního právního p ředpisu,1) ale jejich zabudování a  
           použití na pracovišti by  mohlo vést k i niciaci výbušné  
           atmosféry.  
  
3.4.1      Zam ěstnavatel  provede vhodná  opat ření, aby  instalace  
           nemohly být navzájem zam ěněny.  
  
3.5        Pracovišt ě, za řízení a instalace p řístupné zam ěstnanc ům  
           musí být umís ťovány,  instalovány, montovány, udržovány  
           a používány tak, aby nebezpe čí  výbuchu bylo sníženo na  
           minimum. V p řípad ě vzniku výbuchu musí být omezeno jeho  
           ší ření na  pracovišti a v  za řízení a musí  být p řijata  
           vhodná   opat ření   ke    snižování   rizika   ohrožení  
           zam ěstnanc ů  vyplývajícího   z  fyzikálních  vlastností  
           výbuchu.  
  
3.6        Zam ěstnanci musí být  na nebezpe čí upozorn ěni sv ětelným  
           signálem,2)   zvukovým    signálem,   p řípadn ě   jejich  
           kombinací tak, aby mohli  opustit pracov išt ě d říve, než  
           budou ohroženi výbuchem.  
  
3.7        Zam ěstnanci musí mít možnost  rychle a bezpe čně opustit  
           prostor ohrožený výbuchem únikovými cest ami tak, jak je  
           uvedeno v dokumentaci o  ochran ě p řed výbuchem. Únikové  
           cesty musí být k t ěmto ú čel ům udržovány trvale volné.5)  
  
3.8        P ředtím,  než  je  pracovišt ě  s  prost ředím  nebezpe čí  
           výbuchu  poprvé uvedeno  do provozu,  mu sí být  ov ěřena  
           jeho celková bezpe čnost z hlediska rizika výbuchu. Musí  
           být  dodrženy veškeré  podmínky nezbytné   pro zajišt ění  
           ochrany   p řed  výbuchem.   Takové  ov ěření   musí  být  
           provedeno osobou, která je  na základ ě svých dovedností  
           a odborných znalostí k této činnosti zp ůsobilá.  
  
3.9        Jestliže je  na základ ě hodnocení  rizika výbuchu podle  
           § 3 prokázáno, že  
           a) v d ůsledku výpadku energie  se riziko výbuchu zvýší,  
              musí   být   bezpe čnost   a   funk čnost  za řízení  a  
              ochranných  systém ů  v  p řípad ě  pot řeby zabezpe čena  
              nezávisle na ostatních za řízeních,  
           b) vypnutím    za řízení    nebo    ochranných   systém ů  
              za člen ěných   do   automatizovaného  technologického  
              procesu p ři  jejich odchýlení od  b ěžných provozních  
              podmínek se úrove ň bezpe čnosti  a ochrany zdraví p ři  
              práci nesníží,  musí být umožn ěno  v p řípad ě pot řeby  
              je  vypnout  ru čním  ovládáním.  Ru ční  vypnutí  smí  
              provést pouze zam ěstnavatelem ur čený zam ěstnanec.  
           P ři provád ění  nouzového vypnutí je  nutno nahromad ěnou  
           energii co nejrychleji a nejbezpe čněji rozptýlit a nebo  
           izolovat tak, aby nebyla zdrojem ohrožen í.  
  
B. POŽADAVKY NA VÝBĚR ZAŘÍZENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ  
  
1.         Za řízení  a  ochranné  systémy  pro  všechny prostory s  
           prost ředím  nebezpe čí  výbuchu   musí  být  zvoleny  na  



           základ ě kategorií podle zvláštního právního p ředpisu,6)  
           pokud  v písemné  dokumentaci o  ochran ě p řed  výbuchem  
           není  s ohledem  na posouzení  rizik výb uchu  stanoveno  
           jinak.  
  
2.         V zónách  klasifikovaných podle  p řílohy č.  1 části  2  
           smí být použita za řízení t ěchto kategorií:  
           a) v zón ě 0 nebo v zón ě 20 za řízení kategorie 1,  
           b) v zón ě 1 nebo v zón ě 21 za řízení kategorie 1 a 2,  
           c) v zón ě 2 nebo v zón ě 22 za řízení kategorie 1, 2 a 3.  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) § 1 odst.  2 písm. a), b)  a c) na řízení vlády  č. 23/2003 Sb.,  
   kterým se  stanoví technické požadavky  na za řízení a  ochranné  
   systémy ur čené pro použití v prost ředí s nebezpe čím výbuchu.  
2) § 5 na řízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se  stanoví vzhled a  
   umíst ění bezpe čnostních zna ček a zavedení signál ů.  
3) § 134c zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ění zákona č.  
   155/2000 Sb.  
   Na řízení  vlády č.  178/2001  Sb.,  kterým se  stanoví podmínky  
   ochrany zdraví  zam ěstnanc ů p ři práci, ve  zn ění na řízení vlády  
   č. 523/2002 Sb.  
4) § 133a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ění zákona č.  
   155/2000 Sb.  
   Na řízení  vlády č.  495/2001 Sb.,  kterým se  stanoví rozsah  a  
   bližší   podmínky  poskytování  osobních  ochran ných pracovních  
   prost ředk ů, mycích, čisticích a dezinfek čních prost ředk ů.  
5) § 134 zákona č. 65/1965 Sb.,  zákoník práce, ve zn ění zákona č.  
   155/2000 Sb.  
6) § 1 odst. 2  písm. f) na řízení vlády č.  23/2003 Sb., kterým se  
   stanoví  technické  požadavky  na  za řízení  a ochranné systémy  
   ur čené pro použití v prost ředí s nebezpe čím výbuchu. 

 


