Na ízení vlády . 406/2004 Sb.
(ATEX 137)
Na ízení vlády . 406/2004 Sb. (ATEX 137) o bli ích
po adavcích na zaji ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i
práci v prost edí s nebezpe ím výbuchu
V uplynulých t iceti letech se pot eba zlep ování pracovních
podmínek zam stnanc za adila mezi priority Evropské komise.
Legislativa Evropské unie p ed nedávnem p ipravila direktivu, ve
které uvádí minimální po adavky k zaji ní bezpe nosti a ochrany
zdraví zam stnanc vystavených riziku výbu ného prost edí.
V rámci vstupu eské republiky do Evropské unie byla tato
direktiva transformována do eské legislativy v podob Na ízení
vlády . 406/2004 Sb. k Zákonu . 65/1965 Sb. (Zákoník práce).
Zam stnavatelé, v jejich provozech je výbu ná atmosféra
ítomna nebo by se mohla vytvo it, jsou povinni napl ovat
po adavky tohoto na ízení vlády.

Rozdíly mezi ATEX 137 a ATEX 100a
NV . 406/2004 Sb. (ATEX 137) logicky dopl uje NV . 23/2003
Sb. (ATEX 100a). Ka dá z t chto na ízení pokrývá rozdílnou
oblast bezpe nosti a ka dá má jiný cíl. Rozd lují odpov dnosti
mezi výrobce a u ivatele (zam stnavatele). Hlavní rozdíly jsou
uvedeny na následujících obrázcích.

NV . 406/2004 Sb. (ATEX 137)

NV . 23/2003 Sb. (ATEX 100a)

pokrývá po adavky na bezpe nost a
ochranu zdraví pracovník

pokrývá po adavky na za ízení v
nebezpe ných prostorách

ukládá povinnosti pro zam stnavatele

ukládá povinnosti pro výrobce a
dodavatele za ízení

zaji uje minimální úrove bezpe nosti
pracujících v lenských státech EU

Obr.1 - zna ka pro prostory, kde m e
vzniknout výbu ná sm s v souladu s ATEX 137
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zaji uje volný pohyb zbo í v EU

Obr.2 - zna ka pro za ízení s protiexplozní
ochranou v souladu s ATEX 100a
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Povinnosti zam stnavatele dle NV 406/2004 Sb.
(ATEX 137)
Zam stnavatel je povinen p ijímat opat ení k zabrán ní vzniku
výbu ných sm sí nebo pokud to charakter innosti neumo uje k
zabrán ní vznícení výbu ných sm sí a sní ení kodlivých ú ink
výbuchu, tak aby bylo zaji no zdraví a bezpe nost zam stnanc .
POVINNOSTI
ZAM STNAVATELE
vypracovat
a pravideln
aktualizovat
Dokumentaci o
ochran p ed
výbuchem (DOPV)
klasifikovat
prostory
s nebezpe ím
výbuchu do zón
kategorizovat
za ízení ve vztahu
k ur eným zónám
v souladu s ATEX
100a
identifikovat
prostory, kde se
e vytvo it
výbu ná sm s

Tato opat ení v p ípad nutnosti kombinuje a/nebo dopl uje
dal ími opat eními zamezujícími ení výbuchu. P ezkoumává je
v pravidelných intervalech a bezodkladn , jakmile nastanou
významné zm ny.
Zam stnavatel je povinen klasifikovat v echny nebezpe né
prostory do zón a v t chto zónách zajistit minimální po adavky pro
bezpe nost práce dané tímto na ízením. Tam, kde m e vzniknout
výbu ná sm s, musí vstupy do t chto prostor ozna it
bezpe nostní zna kou (viz obr. 1).
Tím je zaji na návaznost uvedeného NV na NV . 23/2003 Sb.
týkající se za ízení a ochranných systém ur ených k pou ití
v prost edí s nebezpe ím výbuchu, která musí být ozna ena
specifickou zna kou (viz obr. 2).
O p ijatých bezpe nostních opat eních napl ujících minimální
po adavky musí zam stnavatel vést písemný záznam
Dokumentaci o ochran p ed výbuchem.

Dokumentace o ochran p ed výbuchem (DOPV)
Jako jednu z povinností podle § 6 NV . 406/2004 Sb., musí
zam stnavatel zajistit, aby byla sepsána dokumentace o ochran
ed výbuchem a byla udr ována v aktuálním stavu.
Dokumentace o ochran p ed výbuchem musí být vydána p ed
zahájením práce a revidována v dy, kdy je pracovní místo,
výrobní za ízení nebo organizace práce významn ji pozm
na,
roz ena nebo upravena.
§ 6, odst. 2 NV . 406/2004 Sb. dovoluje kombinaci stávajícího
hodnocení nebezpe í výbuchu, dokument nebo zpráv. DOPV tak
e obsahovat odkazy na jiné dokumenty bez jejich úplného
evzetí.
Dokumentace o ochran p ed výbuchem má poskytovat p ehled
výsledk
hodnocení nebezpe í, následných technických a
organiza ních ochranných opat ení pro technologii a její pracovní
prost edí.
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Zpracování DOPV
Na základ seznámení se s provozovanými technologiemi, zji ní
stavu p ipravenosti zákazníka a vyu itelnosti stávající
dokumentace IHAS p ipraví návrh optimálního postupu prací.

1. krok - hodnocení rizik
Hodnocení
rizik

Zat íd ní
prostor

Inspekce
za ízení

Návrh opat ení

Posuzují se vlastnosti látek, které se v technologii vyskytují a
mohou mít vliv na tvorbu potencionáln výbu né atmosféry. Zji ují
se jejich po árn
technické charakteristiky a technicko
bezpe nostní parametry. Následn se hodnotí vzájemné p sobení
chto látek a vztah k pou ité technologii.

2. krok – zat íd ní prostor
Na základ analýzy p edchozího kroku se ur uje pravd podobnost
výskytu nebezpe ných koncentrací a rozsahu p sobení. Ta je
podkladem pro zat íd ní prostor do zón.

3. krok – inspekce za ízení
Ve kerá za ízení, vyskytující se v prost edí s nebezpe ím
výbuchu, jsou posouzena z hlediska mo ného p sobení jako
inicia ního zdroje výbuchu. Experti IHAS provádí inspekci a zji ují
zda pou ívaná za ízení jsou navr ena, vyrobena, instalována,
udr ována a provozována tak, aby rizika výbuchu byla
minimalizována.

4. krok - návrh opat ení

Zpracování
DOPV

Na základ zji ných skute ností je zpracován návrh technických
a organiza ních opat ení, která napl ují minimální po adavky pro
zvý ení bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci zam stnanc
vystavených riziku výbu ného prost edí.

5. krok – zpracování DOPV
Zavr ením ve kerého úsilí je vypracování Dokumentace o ochran
ed výbuchem. Zákazník si tuto dokumentaci m e zpracovat
sám ve své re ii, v tom p ípad mu IHAS poskytne ve kerou
technickou pomoc. Druhou mo ností je, e celou dokumentaci
etn její pravidelné aktualizace provádí IHAS. V dy se v ak
jedná o týmovou práci, zákazník si podle svých mo ností a
schopností ur í míru a rozsah své spolupráce.
Nedílnou sou ástí a logickým vyúst ním celé práce je pro kolení
odpov dných pracovník zákazníka v dané problematice.
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IHAS – spojení s EXperty
IHAS pracuje v sou innosti s klienty, podporuje je v jejich
odpov dnostech a poskytuje p íslu nou technickou pomoc p i
napl ování po adavk sm rnic. Objem prací je v dy p izp soben
schopnostem a po adavk m klienta.

IHAS kolení
Propracovaný systém kolení a trénink pro odbornou ve ejnost
nebo pracovníky v rámci jedné firmy p iná í ú astník m aktuální
informace a kompletní p ehled o po adavcích NV . 406/2004 Sb.
(ATEX 137). Dopln no o mno ství praktických zku eností,
íklad a návod .

IHAS Konzultace
Konzultace expert IHAS pokrývají oblasti hodnocení rizik,
zat íd ní prostor, inspekci za ízení, návrhy opat ení i samotné
zpracování dokumentace o ochran p ed výbuchem. Na základ
analýzy problému a seznámení se s provozovanou technologií,
zpracujeme detailní zprávu dopln nou o návrh nejefektivn ího
ení Va eho problému.

IHAS Projektové ízení
Pro
ení komplexních problém nebo zpracování Dokumentace
o ochran p ed výbuchem nabízíme sestavení pracovní skupiny,
ve které jsou experti IHAS dopln ni o odborné pracovníky
zákazníka. Kombinací na eho know-how se znalostí lokálních
podmínek vzniká efektivní tým. Nespornou výhodou tohoto
uspo ádání je detailní seznámení zákazníka s DOPV ji ve fázi
jeho tvorby. Podstatn zjednodu ena je i dal í práce s touto
dokumentací a její pravidelná aktualizace. Tu si je ve v in
ípad schopen zajistit zákazník sám vlastními silami.

IHAS Podpora

IHAS s.r.o.
Stodolní 1785/31
702 00 Moravská Ostrava
eská republika

Pokud máte otázky týkající se protivýbuchové ochrany, nebo si
nejste jisti v napl ování po adavk
eské nebo evropské
legislativy, IHAS je p ipraven Vám pomoci. Nalézáme optimální
ení. Na ím cílem není zahltit Vás nepot ebnými informacemi.
To, co dostanete, je v dy praktické a efektivní
ení Va eho
problému. Výsledky na í práce Vám pom eme realizovat a
zárove je budeme garantovat p ed orgány státního dozoru.

Tel: +420 596 111 085
Fax: +420 596 111 086
Email: info@ihas.cz
http: www.ihas.cz
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