Příloha č. 8
Pokyny pro práci na zařízení se zobrazovací jednotkou
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. V souladu se Zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a
hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště dle Zákona č. 309/2006 Sb.,
§2. Zdravotní rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření
k ochraně zdraví.
2.
ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA A BEZPEČNOST
2.1. Prací na zařízeních se zobrazovacími jednotkami se rozumí práce na soustavě zařízení obsahující zobrazovací jednotku, klávesnici či jiné vstupní zařízení.
2.2. Hodnocení rizika práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami musí dle nařízení
vlády č. 178/2001 zahrnovat zejména zjištění a vyhodnocení možnosti nepříznivého
vlivu této práce na zrak a psychickou zátěž, jakož i možnosti vzniku obtíží pohybového
aparátu z nevhodně uspořádaného pracovního místa. Hodnocení rizika musí dále přihlédnout k tomu, že současné působení jednotlivých faktorů může zvyšovat závažnost
výsledného působení.
2.3. Práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami musí být během pracovní směny přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti, jejichž účelem je snížit
pracovní zátěž vyplývající z povahy práce se zobrazovací jednotkou. Bezpečnostní přestávky v délce 5 až 10 minut musí být zařazeny po každých dvou hodinách nepřetržité práce.
2.4. Požadavky na pracoviště se zobrazovacími jednotkami jsou upraveny v článku III. této
přílohy.
3.
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ SE ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKOU
3.1. Na obrazovce se nesmí vyskytovat závady jako je kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce
musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí
svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance.
Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy svítidel či z jiných zdrojů jako jsou
okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklé kancelářské práce nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší
než 35 cd/m2.
3.2. Klávesnice musí být oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní pohyby a polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a
spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou (zápěstí). Povrch klávesnice
musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné, kontrastní proti pozadí.
3.3. Výška pracovní desky a prostor pro dolní končetiny musí umožňovat zaměstnanci pohodlnou pracovní polohu. Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné
proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalších zařízení. Deska pracovního stolu a dalších zařízení musí být matné, aby na nich nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum.
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3.4. Konstrukce pracovního sedadla musí být stabilní, s výškově nastavitelným sedákem,
snadno čistitelným. Zádová opěrka musí být nastavitelná jak výškově, tak úhlem sklonu.
Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje.
3.5. Pracoviště musí být plošně i prostorově řešeno tak, aby zaměstnancům umožňovalo
snadný přístup, změnu pracovní polohy a střídání pohybů a volný pohyb na pracovišti.
3.6. Parametry celkového a místního osvětlení pracoviště musí odpovídat normovým hodnotám. Svítidla musí být umístěna tak, aby nedocházelo k oslnění a k odrazům na obrazovkách.
3.7. Pracoviště musí být provedeno a uspořádáno tak, aby okna a jiné otvory, průhledné
či světlo propouštějící stěny a barevné světlé stěny nezpůsobovaly přímé oslnění a odrazy na obrazovkách. Okna musí být vybavena regulovatelnými žaluziemi k tlumení
denního světla.
3.8. Hladina hluku na pracovišti musí být snížena na co nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň, nesmí však překračovat hodnoty stanovené pro daný typ práce zvláštním právním
předpisem (atomový zákon, NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením).
3.9. Na pracovišti musí být zajištěny mikroklimatické podmínky, jejichž parametry odpovídají přípustným hodnotám pro daný typ práce.
3.10. Při navrhování, výběru, nákupu a úpravě softwaru a při tvorbě úkolů s použitím zařízení
s obrazovkou musí zaměstnavatel vzít v úvahu tyto zásady:
a. software musí být vhodný pro daný úkol,
b. software musí být snadno použitelný a v případě potřeby přizpůsobitelný úrovni
pracovníkových znalostí nebo zkušeností, bez vědomí zaměstnanců se nemá používat žádné kontrolní zařízení ke kvantitativní nebo kvalitativní kontrole zaměstnanců,
c. systémy musí poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu o jejich činnosti,
d. systémy musí zobrazovat informace v podobě a rychlosti, jež jsou přizpůsobeny
operátorům,
e. musí být uplatňovány zásady ergonomie softwaru, zvláště při zpracování dat.

V Liberci dne 12.03.2007
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