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BEZPEČNÁ ÚDRŽBA PŘENOSNÝCH NÁSTROJŮ VE 
STAVEBNICTVÍ 

O údržb ě 
Údržbu lze definovat jako práci na „něčem“, jejímž cílem je zachovat toto „něco“ ve funkčním a 
bezpečném stavu a chránit jej před selháním nebo zhoršením stavu. Tímto „něčím“ může být 
pracoviště, pracovní zařízení nebo dopravní prostředek (např. loď). 

 Preventivní – neboli proaktivní – údržba je prováděna s cílem zachovat funkčnost. Tento druh 
činnosti je obvykle plánován a předvídán.  

 Nápravná – neboli reaktivní – údržba znamená opravu pro navrácení funkčnosti. Jedná se 
o nepředvídaný a neplánovaný úkol, obvykle spojený s větším nebezpečím a vyšší mírou 
rizika.  

Údržba není výlučným oborem montérů a mechaniků. Je povinností téměř všech pracovníků 
v každém odvětví a je prováděna téměř v každém pracovním prostředí. 
Zdraví a bezpečnost pracovníků mohou být ovlivněny jak během procesu údržby, tak v důsledku 
neprováděné nebo nedostatečné údržby. Značný vliv na zdraví a bezpečnost pracovníků 
provádějících údržbu má i podoba zařízení a pracovního prostředí.  
 

Úvod 
Pro ú čely tohoto vydání e-facts jsou p řenosné nástroje  definovány jako nástroje, které lze 
přenášet v ruce. Tyto nástroje mohou být rozděleny na přenosné (ruční) nástroje bez pohonu a 
přenosné nástroje s pohonem. 
 
Mezi přenosné (ru ční) nástroje bez pohonu  patří pily, kladiva, šroubováky, kleště, sekery a klíče. 
Největší rizika spojená s těmito nástroji vyplývají z nesprávného použití a nevhodné údržby. Neostré 
nástroje mohou například práci ztížit a vést k více úrazům.  
 
Přenosné nástroje s pohonem  
Podle zdroje použitého pohonu existuje více typů nástrojů s pohonem: nástroje s elektrickým 
pohonem (např. kotoučové pily, vrtací stroje), nástroje s pneumatickým pohonem (např. kladiva, 
sekačky, pistole na stlačený vzduch), nástroje poháněné kapalným palivem (plynem) (např. pily), 
hydraulické nástroje (zdvihací zařízení) a nástroje na střelný prach (nastřelovací pistole).  
Nástroje s pohonem se vyskytují téměř ve všech odvětvích. Pomáhají plnit úkoly, které by jinak 
vyžadovaly vysilující ruční práci. Pokud však nejsou správně používány nebo udržovány, mohou tyto 
běžné nástroje způsobit vážné úrazy, jako je poranění prstu nebo ruky či vážné zranění oka. 
Poškozené (vadné) nástroje anebo nástroje, které byly neodborně upraveny, mohou být nebezpečné. 
Například vadný nástroj na elektrický pohon může způsobit popáleniny a šoky nebo dokonce úmrtí 
vlivem úrazu elektrickým proudem. Pneumatické nástroje mohou být velmi hlučné a způsobit ztrátu 
sluchu.  
Přenosné nástroje jsou široce využívány na staveništích a dělníci jsou nepřetržitě vystaveni 
nebezpečíi souvisejícímu s jejich použitím. 
Podle jednoho průzkumu byla úrazovost způsobená ručními nástroji bez pohonu vykázána jako druhá 
nejvyšší ve stavebnictví, vyšší úrazovost byla pouze v zemědělství. 
U nástrojů s pohonem bylo pořadí následující: stavebnictví, zemědělství, zpracovatelský průmysl, 
důlní průmyslii. Přibližně polovina všech amputací prstů je každoročně zapříčiněna úrazy 
způsobenými nástroji s pohonemiii.  
Podle ISSA (2009)iv je poměr úrazů způsobených přenosnými elektrickými zařízeními ke všem 
úrazům způsobeným elektrickým proudem 1:5 a podle zjištění Univerzity ve Wolverhamptonu (2006)v 
je téměř čtvrtina všech oznámených úrazů elektrickým proudem způsobena přenosným zařízením. 
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To odpovídá i zjištěním HSE, podle nichž je způsobena přenosným zařízenímvi téměř čtvrtina všech 
oznámených úrazů elektrickým proudem. 
Za účelem prevence a vyloučení rizik je třeba věnovat zvláštní pozornost údržbě přenosných 
nástrojů. Kontrola a údržba přenosných nástrojů na stavbách není jednoduchým úkolem s ohledem 
na charakter stavenišť a také na skutečnost, že přenosné nástroje již ze své podstaty umožňují 
snadné přenášení. 
K úrazům může dojít také při údržbě vadných nástrojů s pohonem.  

 
® Kadmy – Fotolia 

 

Nebezpečí a rizika související s nedostate čnou údržbou p řenosných 
nástroj ů na staveništích 
Nedostatečně udržované přenosné nástroje ve stavebnictví (ať už nástroje ruční nebo nástroje 
s pohonem) představují významná zdravotní a bezpečnostní rizika pro pracovníky, kteří je používají. 
Tato rizika jsou úměrná stavu nástrojů a v průběhu času se zvyšují. Na stavbě dochází často k čistě 
účelovým opravám vadných nástrojů na místě, aby bylo možné pokračovat v práci. Takové opravy 
jsou nezřídka prováděny ve spěchu, bez přípravy, a v mnoha případech bývá přikročeno 
k improvizovanému řešení (např. použití hřebíku při výměně pojistky, oprava poškozeného 
elektrického kabelu lepicí páskou). Neodborně opravené zařízení může být nebezpečné. 

K nebezpečím a rizikům způsobeným neprováděnou nebo nedostatečnou údržbou patří: 

U ručních nástrojů: 

 Mechanické selhání nebo ztráta kontroly při použití nástrojů s vadnými díly. Příkladem 
nebezpečných nástrojů jsou kladiva s uvolněnou nebo poškozenou hlavou, šroubováky 
se zlomenou rukojetí nebo tupým koncem, dláta se zohýbanou hlavou a tupé pily.  

U nástrojů s pohonem: 

 Nesprávné fungování bezpečnostních prvků, jako je nouzové tlačítko (červené tlačítko), 
ochranné kryty, mřížky atd. V případě nouze nebudou tato zařízení správně fungovat 
nebo budou pracovníkům poskytovat omezenou ochranu, což může být horší než vůbec 
žádná ochrana, protože to poskytuje falešný pocit bezpečí. 

 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, šoky nebo popálení způsobené nesprávnou 
funkcí elektrických zařízení, porušenými kabely, vadnou izolací nebo špatným 
uzemněním. 

 Prasklé nebo poškozené brusné kotouče nebo prasklé nože mohou být příčinou úrazu. 
Například popraskané brusné kotouče se mohou při provozu vymrštit do prostoru, což 
může způsobit vážný úraz nebo dokonce úmrtí. 

 Emise chemických látek, jako jsou toxické výpary nebo prach atd. 
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 Hluk a vibrace vydávané téměř všemi přenosnými nástroji mohou vést ke ztrátě sluchu a 
syndromu vibrací ruky a paže. Vibrace mohou způsobit nemoc „bílých prstů“ vznikající při 
poškození svalů a nervů, které ovládají proudění krve. Špatně udržované nástroje mohou 
způsobit významné zvýšení hluku a zvýšení emisí vibrací (např. neostrý řezný nástroj 
emituje vyšší vibrace). Také poškozené antivibrační uložení v nástroji může zvýšit přenos 
vibrací na pracovníka.  

Údržba jako prevence rizik spojených s používáním r učního ná řadí a 
nářadí s pohonem 
Pro bezpečné používání přenosného nářadí na stavbách jsou nezbytné stálá péče a odpovídající 
údržba a skladování. V praxi to znamená každodenní vizuální kontroly zaměřené na odhalování 
známek možných poruch, například úniků oleje nebo chladicích kapalin, trhlin v konstrukci nebo 
opotřebení ostří. To zahrnuje i mechanické seřízení a vyladění zařízení a detekci a korekci malých 
problémů dříve, než se z nich stanou problémy velké. Předměty, které vyžadují pozornost, by měly 
být ohlášeny. 

Několik základních pravidel k zamezení nebezpečí spojených s použitím ručního nářadí a nářadí 
s pohonem:  

 Před použitím každý nástroj zkontrolujte, zda není poškozen. 

 Zkontrolujte přítomnost a bezpečnost ochranných prvků. 

 Zkontrolujte, zda se na kolech, kotoučích a nožích nevyskytují trhliny. 

 Zkontrolujte elektrické kabely, připojení a uzemnění. Za účelem zajištění 
neporušenosti a spolehlivosti uzemnění je důležité, aby způsobilá osoba pravidelně 
testovala zemnící jádro pružného kabelu a související zemnící připojení přenosných 
elektrických nástrojů. 

 

Mnoho úraz ů elektrickým proudem je zp ůsobeno vadnými elektrickými pružnými kabely, 
prodlužovacími kabely, vidlicemi a zásuvkami. Na co  byste se m ěli p ři kontrole zam ěřit? 

 Nejsou vidět holé vodiče? 

 Není izolace kabelu poškozená, odřená nebo poškrábaná? 

 Je vidlice v dobrém stavu, např. není pouzdro popraskané a nejsou ohnuté kolíky? 

 Není kabel na některých místech spojen páskou nebo jiným nestandardním způsobem? 

 Není vnější pouzdro nástroje poškozeno? 

 

 Všechny poškozené přenosné nástroje by měly být vyňaty z používání a označeny nápisem 
„Nepoužívat“.  

 Nástroje je třeba udržovat ostré a čisté. 

 Vyměňte kola a kotouče, které jsou silně poškozené, popraskané nebo po obvodu porušené, 
a opotřebené a popraskané nože. 

 Vyměňte všechny prodřené a/nebo poškozené prodlužovací kabely a poškozené přípojky. 
Nesnažte se kabely spojovat páskou. 

 Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce týkajících se mazání a výměny příslušenství. 

 Provádějte údržbu zařízení v souladu se specifikacemi výrobce, aby nedocházelo 
ke zhoršení vibrací: 

 Vibrující uložení vyměňte dříve, než dojde k jeho opotřebení. 

 Zkontrolujte vyvážení rotačních dílů a v případě potřeby je vyměňte. 

 Udržujte nástroje ostré. 
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Příklady nástroj ů, jejichž vibrace mohou zp ůsobit poškození zdraví: 

 řetězové pily 

 vylamovací kladiva na beton, pneumatické vrtačky 

 vrtací kladiva 

 ruční brusky 

 buchary 

 

 Z bezpečnostních důvodů je nutné provádět řádnou údržbu hydraulických systémů. Všechny 
hadice hydraulických systémů musí být pravidelně měněny. Vypracujte plán údržby a důsledně 
jej dodržujte. 

 Zkontrolujte všechny hydraulické hadice, zda nejsou proříznuté, odřené, popraskané nebo 
nevykazují před použitím jiné známky poškození. 

 Kritické hydraulické hadice kontrolujte/měňte častěji. Kritické hadice jsou ty, které se 
nacházejí v blízkosti obsluhy zařízení nebo jejichž selhání by mohlo mít za následek 
zranění. 

Kromě minimalizace rizik spojených s používáním přenosných nástrojů je zařízení udržováno 
v efektivním provozu také díky řádně prováděnému servisu a údržbě; servis a údržbu je tedy nutno 
chápat jako příspěvek k produktivitě. 

 

Jakým rizik ům musí čelit pracovníci provád ějící údržbu p řenosných 
nástroj ů?  

Údržba je zásadní proces zajišťující bezpečný a správný chod zařízení, a proto by pracovníci měli 
absolvovat náležitou odbornou přípravu. Proces údržby je sám o sobě výzvou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Kromě všech nebezpečí a rizik, která se již na stavbách vyskytují, jako je 
uklouznutí, zakopnutí, pády, hluk a pohyb vozidel, přináší údržba přenosných nástrojů další 
specifická rizika, jako například: 

 Rizika šoku, popálenin a úrazů elektrickým proudem, pokud nástroje nejsou odpojeny ze 
sítě před prováděním servisu nebo údržby nebo pokud zaměstnanci nepoužívají 
ochranné prostředky, jako jsou boty a rukavice a vhodné nástroje; pokud nejsou 
elektrické nástroje řádně uzemněny nebo pokud vidlice nejsou chráněny doplňkovým 
ochranným zařízením typu proudový chránič (SPE-PRCD). 

 Nebezpečí úrazu způsobeného pohyblivými částmi nástroje, k němuž může dojít při 
diagnostické kontrole, údržbě (pokud nebyl nástroj plně deaktivován nebo odpojen od 
sítě) a konečně i při opětovném uvedení do provozu. 

 Nebezpečí úrazu způsobeného pohyblivými částmi při nepředvídaném uvolnění 
hydraulické/pneumatické energie nástroje. Před zahájením údržby musí být vypnuty 
tlakové systémy a ventily je třeba zajistit. 

 Nebezpečí úrazu způsobeného pohyblivými částmi při nepředvídaném uvolnění 
mechanické energie (např. pružiny) při údržbě. 

 Nebezpečí úrazu nepředvídaným pádem nezajištěných částí nebo nástrojů v průběhu 
údržby. 

 Nebezpečí úrazu způsobeného vysokotlakou kapalinou v hydraulicky poháněných 
nástrojích. Nezapomínejte, že hydraulický olej je pod vysokým tlakem. Před prací na 
systému tlak snižte. Při kontrole zařízení se nikdy rukama nedotýkejte tlakových hadic, 
ani v rukavicích. Vysokotlaké kapaliny jsou nebezpečné a mohou způsobit vážné zranění 
nebo smrt. 
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 Riziko popálení horkým olejem v hydraulických nástrojích.  

 Nebezpečí požáru nebo výbuchu hořlavých materiálů v pracovním zařízení. Údržbářské 
práce mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů (od zdrojů tepla jako jsou cigarety, 
statická elektřina a elektrické výboje, pohonné hmoty v přenosných nástrojích atd.). 

 
® Sima – Fotolia 

 

NIKDY se při vyhledávání míst úniku média nedotýkejte tlakových hydraulických hadic rukou, a pokud 
máte podezření na poranění vysokotlakým paprskem kapaliny, obraťte se ihned na ošetřovnu! 

 

Řízení BOZP a údržba 

Rámcová směrnice ukládá zaměstnavatelům, aby přijali nezbytná opatření k zajištění ochrany zdraví, 
bezpečnosti a dobrých životních podmínek všech svých pracovníků, včetně osob podílejících se na 
údržbě. Zaměstnavatelé mají provádět hodnocení rizik na pracovišti, aby identifikovali nebezpečí 
spojená s užíváním a údržbou přenosných nástrojů a přijali preventivní opatření k vyloučení nebo 
minimalizaci těchto rizik. Společnosti využívající smluvní údržbu se musí ujistit, že dodavatel zvládá 
záležitosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci v souladu s požadavky právních 
předpisů. 

Programy údržby a kontroly 

Klíčem k bezpečnosti práce při údržbě je zavedení programu údržby, který zahrnuje bezpečnostní a 
zdravotní hlediska údržby a také kontrolu, hlášení a vedení záznamů o postupech. Záznamy musí být 
uchovávány za účelem poskytnutí informací pro sestavování plánů údržby a výměn, aby mohly být 
provedeny v řádném termínu. Správné řízení údržby zařízení vyžaduje podrobný soupis všech 
hlavních položek, mimo jiné včetně informací o výrobci, modelu, roku a o čísle, a seznam dílů 
potřebných pro normální provoz, resp. větší opravy.  

 

Důležitou součástí programu údržby je inspekční program stanovící četnost formálních kontrol, které 
musí provádět kvalifikovaní a zaškolení technici údržby. 

Přenosné nástroje musí být kontrolovány: 
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� předtím, než je nástroj poprvé uveden do provozu,  
� po servisu a výměně částí, 
� v pravidelných intervalech vhodných pro jednotlivé nástroje.  

 

Období mezi kontrolami se může lišit v závislosti na typu nástroje, podmínkách použití a prostředí. 
V Německu existují technická pravidla a bezpečnostní předpisy, které obsahují pokyny pro zjišťování 
a nastavení intervalů pro údržbu přenosných nástrojů s pohonemvii,viii. Úřad pro bezpečnost a ochranu 
zdraví (Health and Safety Executive) ve Spojeném království také poskytuje informace týkající se 
údržby přenosných nástrojů s pohonem, a to včetně intervalů pro kontrolyix. 

 

Faktory, které je třeba zohlednit při sestavování plánu údržby (převzato od HSEx): 

� typ nástroje a zdroje, 

� pokyny a doporučení výrobce, 

� stáří nástroje, 
� frekvence používání a pracovní cyklus nástroje, 

� pracovní prostředí, ve kterém je nástroj používán (např. mokré nebo prašné), nebo 
pravděpodobnost mechanického poškození, 

� předvídatelné nesprávné použití nástroje, 

� účinky úprav nebo oprav nástroje, 

� analýza předchozích záznamů o údržbě. 

 

Zásady bezpe čné údržby: 

 Před zahájením servisu, seřizování, mazání, čištění nebo opravy, broušení či výměny 
příslušenství, jako jsou nože, je třeba nástroje s pohonem vždy odpojit od zdroje.  

 Řiďte se pokyny výrobce v uživatelské příručce pro údržbu, servis (např. mazání, čištění) a 
výměnu dílů a příslušenství. 

 Při provádění údržby používejte vhodné nástroje a zařízení. 

 Nástroje neupravujte ani na nich neprovádějte změny. Nikdy nesnímejte kryty. Neomezujte jejich 
funkci ani je neupravujte. Neupravujte bezpečnostní funkce u spínačů. 

 

Osobní ochranné prost ředky 

Nebezpečí a rizika, která se již na stavbách vyskytují, jako jsou uklouznutí, zakopnutí, pády, hluk, 
pohyb vozidel a specifická rizika související s údržbou přenosných nástrojů často vyžadují používání 
osobních ochranných prostředků. Například v místech, kde existuje nebezpečí poranění hlavy, je 
třeba nosit ochranné přilby. Ochranu rukou a rukavice je třeba používat tam, kde pracovníci musí 
pracovat s ostrými nástroji. Použití např. mazadel, hydraulických kapalin nebo čisticích prostředků 
(rozpouštědla) může způsobit poranění očí nebo kůže a vyžaduje ochranu. Při práci s hlučnými stroji 
nebo v jejich blízkosti může být nutná ochrana sluchu. 

Odborná p říprava a informace 

Pracovníci provádějící údržbu musí absolvovat odbornou přípravu a musí být informováni 
o problému, výsledcích hodnocení rizik, bezpečných pracovních systémech a postupech, včetně 
ohlašování problémů. 

Údržbu přenosných nástrojů s pohonem musí provádět způsobilí pracovníci v souladu s pokyny a 
doporučeními výrobce. Pracovníci zajišťující údržbu musí vědět, jaké nástroje používají a kde jsou 
uloženy, a musí rozumět bezpečnostním předpisům a dodržovat je. 

Některé úkoly vyžadují zvláštní přípravu, například školení o hydraulice při zajišťování údržby 
hydraulických nástrojů. Neprovádějte změny, opravy nebo úpravy hydraulických systémů, pokud 
nejste způsobilou osobou. 
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Závěrečná kontrola  

Po dokončení údržby jsou pracovníci povinni zkontrolovat, zda jsou přenosné nástroje bezpečné a 
funkčníxi: 

� Otestujte funkčnost nástroje. 
� Všechny kryty a ochrany vraťte na místo. 
� Proveďte záznam o kontrole a provedených činnostech, ukončení údržby potvrďte podpisem a 

předejte nástroj pracovníkovi nebo jej bezpečně uložte. 

Kontrolní seznamy 

Kontrolní seznam vám může pomoci určit nebezpečí spojené s údržbou přenosných nástrojů a 
přijmout nezbytná preventivní opatření. V závislosti na zdroji energie můžete případně potřebovat 
různé kontrolní seznamy: 

Obecné otázky  Ano  Ne 

Byl zpracován plán údržby?   

Jsou přenosné nástroje pravidelně testovány a označeny datem testu?   

Jsou k dispozici pokyny a provozní příručky?   

Jsou poškozené nástroje označeny nápisem „Nepoužívat“?   

Jsou vedeny záznamy o údržbě všech nástrojů, které jsou na staveništi používány?   

Jsou všechny nástroje používané na pracovišti v dobrém stavu a čisté?   

Jsou všechny nástroje správně promazány?    

Jsou nože, vrtáky a další řezné části ostré a pevné, nejsou opotřebené, prasklé ani 
volné?   

Jsou nástroje uloženy na suchém a bezpečném místě?   

Jsou odstraněny nože z nástrojů, které jsou přepravovány, skladovány nebo nejsou 
používány?   

Absolvovali pracovníci údržby školení o bezpečných pracovních postupech?   

Nástroje na elektrický pohon  Ano  Ne 

Jsou nástroje odpojeny ze sítě?   

Nejsou kabely nebo vidlice poškozeny?   

Nebyly elektrické nástroje umístěny v nevhodném prostředí (mokrém nebo 
prašném)?   

Jsou pružné prodlužovací kabely v bezpečném stavu?   

Existují známky přehřátí?   

Mají všechny nástroje bezpečnostní kryty na nože, vrtáky, válce, řetězy, ozubená 
kola, řetězová kola a jiné nebezpečné pohyblivé části?   

Nastřelovací nástroje  Ano  Ne 

Nejsou nástroje při provádění údržby nabité?   

Nejsou hlavně nástrojů ucpané?   

Jsou hlavně nabitých či nenabitých nástrojů na střelný prach vždy bezpečně 
namířeny směrem od osoby zajišťující obsluhu a nikdy nemíří na žádného člověka?   

Jsou nástroje denně kontrolovány a testovány?   

Jsou nástroje vybaveny ochrannými kryty nebo prvky?   

Pneumatické nástroje  Ano  Ne 
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Byl zastaven přívod vzduchu?   

Jsou hadice v dobrém stavu a jsou pro daný nástroj vhodné?   

Jsou nástroje vždy bezpečně namířeny směrem od osoby zajišťující obsluhu a nikdy 
nemíří na žádného člověka?   

Jsou bezpečnostní svorky namontovány tak, aby nedošlo k neúmyslnému uvolnění 
příslušenství, například sekáčů bouracího kladiva?  

 

 

Hydraulické nástroje Ano  Ne 

Existují nějaké známky vnějšího poškození hydraulických hadic, jako jsou řezné 
rány, odřeniny, praskliny a jiné?    

Byl před zahájením prací na systému snížen tlak?   

Návrhy nástroj ů 
Návrh zaměřený na dobrou udržovatelnost přispívá k usnadnění údržby přenosných nástrojů a 
snižuje bezpečnostní rizika.  

Všechny komponenty a rozhraní by měly být navrženy a umístěny tak, aby byly přímo a snadno 
přístupné pro údržbuxii. Úkoly v rámci údržby by měly být navrhovány tak, aby byla vyloučena nebo 
minimalizována potřeba speciálních nástrojů. 

Dobrá konstrukce může významně přispět k vyloučení nebo snížení možnosti lidské chyby při údržbě. 

 

Právní p ředpisy 
Evropské směrnice stanoví minimální standardy ochrany pracovníků.  

Nejdůležitější je směrnice Rady 89/391/EHS,  rámcová směrnice o zavádění opatření pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která stanoví postup pro hodnocení rizik a 
hierarchii preventivních opatření, která jsou všichni zaměstnavatelé povinni dodržovat.  

Rámcová směrnice je doplněna samostatnými směrnicemi, na staveniště se konkrétně vztahuje 
směrnice 92/57/EHS,  která stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo mobilních staveništích. Směrnice požaduje, aby zařízení, stroje a vybavení včetně 
ručních nástrojů byly udržovány v provozuschopném stavu, a obsahuje ustanovení o údržbě, kontrole 
před uvedením do provozu a pravidelných kontrolách zařízení a přístrojů, aby se předešlo poruchám, 
které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 

Na používání pracovního zařízení se vztahuje směrnice 2001/45/ES o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci.  

Obsahuje minimální požadavky na kontrolu a ochranná zařízení a ustanovení týkající se údržby 
pracovního zařízení, jakož i specifická ustanovení o pravidelných kontrolách. 

Směrnice 89/654/EHS  o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 
stanoví, že musí být prováděna technická údržba pracoviště a zařízení a vybavení, která jsou na 
pracovišti používána a jakékoli zjištěné nedostatky, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců, musí být co nejrychleji odstraněny. 

Směrnice 89/656/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 
osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci upravuje minimální požadavky na osobní 
ochranné prostředky používané pracovníky při práci.  

Mnoho přenosných nástrojů na stavbách je vybaveno elektrickým pohonem. Směrnice 2006/95/ES  
(„směrnice o nízkém napětí“) se vztahuje na zdravotní a bezpečnostní rizika a vyžaduje, aby 
elektrická zařízení byla bezpečná s ohledem na určené použití.  

Cílem směrnice 2006/42/ES je za účelem zvýšení bezpečnosti strojních zařízení uváděných na trh 
stanovit základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost s ohledem na konstrukci a výrobu. 
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Směrnice stanoví, že strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a 
mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku. 

Bylo přijato mnoho samostatných směrnic týkajících se kontroly expozice pracovníků potenciálně 
škodlivým fyzikálním činitelům na pracovišti, jako jsou vibrace a hluk. Tyto směrnice obsahují 
ustanovení zaměřené na odstranění nebo snížení expozice mimo jiné prostřednictvím vhodných 
programů údržby pracovního vybavení. 

Další informace o právních předpisech lze nalézt na internetové adrese 
http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Na bezpečnou údržbu přenosných nástrojů na stavbách se mohou vztahovat i mnohé normy. 
Například CEN/TC 255 o bezpečnosti neelektrického ručního nářadí a CEN/TC 213 o bezpečnosti 
kazetově ovládaného ručního nářadí. Nebo ISO 2380-1 týkající se rukojetí pro ruční a strojní 
šroubováky. 
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