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Obecná výstraţná značka upozorňuje na důleţité informace týkající se bezpečnosti práce 
uvedené v návodu k pouţití a na bezpečnostních značkách na hydraulickém lisu s aktivním 
optoelektronickým ochranným zařízením (dále jen „zařízení“). Uvidíte-li tuto výstraţnou značku, 
uvědomte si, ţe hrozí nebezpečí úrazu s moţným následkem smrti. Pokyny označené touto 
obecnou výstraţnou značkou musí být vţdy dodrţeny. 
 

 

 
NEBEZPEČÍ! Toto návěstní slovo upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, 
končící smrtí nebo váţným zraněním. 

 

 
VÝSTRAHA! Toto návěstní slovo upozorňuje na nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit 
smrt nebo váţné zranění. 

 

 
UPOZORNĚNÍ! Toto návěstní slovo upozorňuje na situaci, která můţe skončit mírným zraněním. 
Upozorňuje rovněţ na rizikové úkony, které souvisí s činností, která by mohla vést ke zranění. 

§ 
 
MPBP - Soubor poţadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví, poţární bezpečnosti a ochrany ţivotního prostředí podle platných právních a ostatních 
předpisů České republiky je neoddělitelnou částí návodu k pouţití zařízení. Výčet poţadavků a 
pracovních postupů uvedený v tomto MPBP není vyčerpávající a musí být doplněn o poţadavky 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) stanovené na základě 
analýzy rizika konkrétního typu zařízení a jeho pracovního nasazení. 
 

 

 

Před prvním uvedením zařízení do provozu prostudujte návod k pouţití. Při práci 
dodrţujte všeobecně platné poţadavky BOZP, poţadavky bezpečnosti práce 
uvedené v návodu k pouţití zařízení a poţadavky BOZP konkrétního pracoviště. 
Obezřetnost je nejlepší zárukou proti jakémukoli riziku nehody.  

 

 
 

 

  

 

 

Hydraulický lis je podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 

příslušných nařízení vlády
1)

, stanoveným výrobkem a podléhá posouzení shody. 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (dovozce) strojních zařízení stanovených k 

posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcích nařízení vlády, musí zajistit před jejich uvedením na trh nebo do provozu 

posouzení shody, vystavit ES prohlášení o shodě a opatřit strojní zařízení označením CE. 
 

1) 
NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice 
Rady 73/23/EHS); 
NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES); 
NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES). 

 
Do MPBP je zapracována česká technická norma ČSN EN 693+A1:2009 Obráběcí a 

tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy, která se vztahuje k technickému 
předpisu NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. 
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