ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Tento dokument je nedílnou přílohou …………… .



Pod pojmem zhotovitel se rozumí zaměstnavatel,
který jako zhotovitel uzavřel obchodní závazkový
vztah s objednatelem, a to smlouvou na provádění
stavebních, montážních, stavebněmontážních,
bouracích a udržovacích prací.



Pod pojmem dodavatel se rozumí zaměstnavatel,
který jako dodavatel uzavřel obchodní závazkový
vztah s objednatelem, a to smlouvou na provádění
jiných než stavebních, montážních,
stavebněmontážních, bouracích a udržovacích
prací např. dopravce.



Pod pojmem provozce se rozumí subjekt, který
jako provozce uzavřel obchodní závazkový vztah
s objednatelem, a to smlouvou o provozu
mechanizačních prostředků.



Pod pojmem pronajímatel se rozumí subjekt, který
jako vlastník movitého majetku, uzavřel obchodní
závazkový vztah s objednatelem a to formou
nájemní smlouvy.



Pod pojmem objednatel se v závislosti na
příslušné smlouvě rozumí BÖGL a KRÝSL, k. s,
případně členové, resp. účastníci příslušného
sdružení, jehož členem (resp. účastníkem) je i spol.
BÖGL a KRÝSL, k. s



Pod pojmem pracovník se rozumí fyzická osoba,
která je v pracovně právním vztahu se
zhotovitelem, resp. provozcem, příp. s
objednatelem.



Pod pojmem „jiná osoba“ se rozumí fyzická
osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby
a která nezaměstnává zaměstnance v souladu s §
17 zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.



Další osobou (v souladu s § 12 zák. č. 309/2006
Sb., v platném znění) se rozumí podnikající fyzické
a právnické osoby, které provádí činnosti nebo
poskytují služby mimo pracovněprávní vztahy a
nejsou výše uvedení.





V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané
v této příloze pracovníkem nebo podzhotovitelem
zhotovitele, dodavatele, jiné osoby resp. provozce,
a za škodu tím způsobenou odpovídá zhotovitel,
dodavatel, jiná osoba resp. provozce (v závislosti
na příslušném smluvním vztahu). Zhotovitel, resp.
provozce, rovněž nese odpovědnost za sankce
(zejména smluvní pokuty), nárokované
objednatelem pro porušení jakékoliv povinnosti
sjednané v této příloze pracovníkem zhotovitele,
resp. provozce. Tím není dotčena odpovědnost za
škodu ani sankční odpovědnost zhotovitele, resp.
provozce.



BOZP se rozumí bezpečnost a ochrana zdraví při
práci



PO se rozumí požární ochrana



Sankce za neplnění a/nebo porušení povinností
dodavatele, zhotovitele, jiné osoby, pronajímatele
(resp. provozce), dle této přílohy jsou sjednány v
Obchodních podmínkách podle § 1751 občanského
zákoníku, které jsou zveřejněny na internetu nebo
přílohou příslušné smlouvy, a v případě provozce
jsou sjednány přímo v příslušné smlouvě o provozu
mechanizačních prostředků.

ZÁSADY BOZP
obecně
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
je povinen udržovat pořádek a čistotu na
pracovišti a na přístupových cestách na
staveniště, průběžně odstraňovat odpad a
nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku,
technickými opatřeními zabraňovat jejich
pronikání mimo pracoviště a zajistit další
nakládání s odpadem v souladu s právními
předpisy s cílem jejich maximálního
znovuvyužití.

Pokud zhotovitel, dodavatel, dopravce, jiná nebo
další osoba bude plnit své závazky z této smlouvy
pomocí třetí osoby (podzhotovitelem), a to na
základě příslušného obchodně závazkového
vztahu, je zhotovitel, dodavatel, jiná nebo další
osoba povinen přiměřeně přenést povinnosti
vyplývající pro něj z této přílohy do předmětného
závazkového vztahu s podzhotovitelem. Totéž platí,
pokud provozce bude plnit své závazky z této
smlouvy pomocí třetí osoby. Zhotovitel, dodavatel,
dopravce, jiná nebo další osoba je oprávněn
pověřit provedením díla jinou osobu
(podzhotovitele) pouze na základě písemného
souhlasu objednatele. Bez souhlasu objednatele
není zhotovitel, dodavatel, jiná nebo další osoba
rovněž oprávněn odsouhlaseného podzhotovitele
změnit.



Nesplní-li dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo
provozce ani v dodatečné přiměřené lhůtě
stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udržování čistoty na pracovišti a na
přístupových cestách k němu, nebo nakládání s
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti
splnit sám nebo třetí osobou na náklady
dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo
provozce.



Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje
používané při plnění jeho závazku proti úniku
provozních náplní do půdy nebo vod a
neponechávat zbytečně v chodu spalovací
motory. Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo
provozce se zdrží údržby vozidel nebo
stavebních strojů a doplňování provozních
náplní na staveništi nebo pracovišti.

 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
se zavazuje k zavedení postupu třídění a
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ukládání jednotlivých druhů odpadů. Dodavatel,
zhotovitel, jiná osoba nebo provozce je povinen
předat objednateli spolu se svým plněním i
evidenci odpadů, které vznikly v rámci jeho
činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších
osob podílejících se prostřednictvím
dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo
provozce na plnění objednatele. Náležitosti
evidence odpadů jsou stanoveny právními
předpisy o odpadech. Předání úplné evidence
odpadů je podmínkou pro splnění závazku
dodavatele, zhotovitele, jiné osoby nebo
provozce.

objednatele a nezajistí jeho uspořádání
v souladu s výše uvedenými požadavky.
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
je povinen zajistit, aby on sám nebo všichni
jeho zaměstnanci jakož i další osoby, které
budou vykonávat práce nebo budou na
pracovišti přítomni, byly řádně seznámeni a
poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při pohybu na pracovišti.
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
plně odpovídá za to, že pracovníci, které
výkonem činnosti pověří jsou odborně a
zdravotně způsobilí k provádění činnosti.

 Dodavatel, zhotovitel nebo provozce se
zavazuje stanovit pro své pracovníky a jiné
(další) osoby postupy, v nichž budou zavázáni
zajistit a vymezit nebezpečné prostory
předaného pracoviště nebo staveniště a označit
je bezpečnostními značkami tak, aby ostatní
osoby byly informovány o možných
nebezpečích, popř. o zákazu vstupu do
ohroženého prostoru a to i při přerušení prací
dodavatelem, zhotovitelem, jinou osobou nebo
provozcem. Pracovníci přítomní na pracovišti
nebo staveništi nesmí být ohroženi padajícími
předměty nebo materiálem.

 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
odpovídá za řádný stav používaných výrobních
a pracovních prostředků a zařízení, dále je
povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení,
dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné
pro práci, při které budou používány. Stroje,
technická zařízení, dopravní prostředky a
nářadí musí vybavit ochrannými zařízeními,
která chrání život a zdraví zaměstnanců, dále je
musí vybavit nebo upravit tak, aby odpovídaly
ergonomickým požadavkům a aby pracovníci
nebyli vystaveni nepříznivým faktorům
pracovních podmínek. Stroje, technická
zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a
revidovány.

 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
se zavazuje provést taková opatření, aby
prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení byla
uspořádána tak, aby pracovníci nebyli ohroženi
pohybem materiálu a jeho ukládáním.

 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
odpovídá za provedení kontroly bezpečnosti
provozu před uvedením do provozu, během
používání, při údržbě běžné, ostatní a
pravidelném provádění kontrol výrobních a
pracovních prostředků, zařízení, strojů,
technických zařízení, dopravních prostředků a
nářadí v souladu s průvodní dokumentací
výrobce, požadavky relevantních předpisů a za
vedení záznamů o jejich provedení, s cílem
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě
ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.
Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo
provozce musí zajistit na pracovišti trvalou
dostupnost k průvodní dokumentaci výrobních
a pracovních prostředků, zařízení, strojů,
technických zařízení, dopravních prostředků a
nářadí vydanou výrobcem v českém jazyce.
Uvedenou dokumentaci je povinen kdykoliv na
vyžádání předložit odpovědné osobě
objednatele.

 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
při uspořádání staveniště nebo pracoviště se
zavazuje provést taková opatření, aby byly
dodrženy požadavky na pracoviště stanovené
NV č. 101/2005 Sb., a aby staveniště
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu
podle vyhl. č. 268/2009 Sb., v platném znění, o
obecných technických požadavcích na
výstavbu, a dalším požadavkům na staveniště
stanoveným v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb.,
v platném znění; je-li pro staveniště zpracován
plán, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu
s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací
a činností; přitom postupuje podle NV č.
361/2007 Sb., v platném znění, kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci.
 Za uspořádání staveniště, popřípadě
vymezeného pracoviště, odpovídá dodavatel,
zhotovitel, jiná osoba nebo provozce, kterému
bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště,
předáno a který je převzal. Práce, činnosti nebo
dodávky nesmí být zahájeny, pokud smluvně
odpovědná osoba dodavatele, zhotovitele, jiná
osoba nebo provozce prokazatelně
nepřevezme pracoviště od oprávněné osoby

 Dodavatel odpovídá za řádný stav k provádění
činnosti používaných výrobních, pracovních
prostředků, zařízení, strojů, technických
zařízení, dopravních prostředků a nářadí.
 Dodavatel, zhotovitel nebo provozce i jeho
zaměstnanci, včetně jiné osoby jsou povinni
dodržovat veškeré pracovně právní předpisy,
předpisy upravující bezpečnost a ochranu
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zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany
apod. vydané objednatelem.

c) se začleněním provozovaných činností
dle zákona o požární ochraně viz.
05.01.01-F
d) se způsobem vyhlášení požárního
poplachu viz. 05.01.03-F, s místem
ohlášení požáru viz. 05.01.02-F
e) s interní dokumentací požární ochrany
objednatele v rozsahu způsobu
stanovení podmínek požární
bezpečnosti 05.06.02-F, s podmínkami
požární bezpečnosti při svařování a
natavování živic dle vyhl. č. 87/2000
Sb. viz. 05.04-Q. Dále s povinností dle
§ 15 odst. 6) vyhl. č. 246/2001 Sb.,
v platném znění, stanovit způsob
zajištění požární bezpečnosti při
činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím. Rovněž s povinnostmi dle
NV č. 406/2004 Sb., a Bližšími
podmínkami zajištění BOZP v prostředí
s nebezpečím výbuchu, pokud se
uvedené činnosti vyskytují.
f) seznámení s hlavními uzávěry
instalovaných médií 05.06.03-F
g) s kompletní dokumentací BOZP stavby
v rozsahu platných interních předpisů,
včetně plánu BOZP pracoviště
h) s riziky a rizikovými faktory na
pracovištích objednatele a zároveň se
zavazuje, že bude dodržovat opatření
eliminující vliv rizik a rizikových faktorů
(zdravotních rizik). Dokumentace rizik
je součástí registru rizik a rizikových
faktorů objednatele. Dodavatel nebo
provozce se dále zavazuje předat
objednateli seznam rizik a rizikových
faktorů vyplývající z jeho pracovní
činnosti, tato dokumentace rizik je
součástí registru rizik a rizikových
faktorů objednatele. Pokud nepředá
dodavatel nebo provozce registr rizik a
rizikových faktorů v písemné podobě do
zahájení prací má se za to, že pracovní
činnost nepředstavuje žádná rizika pro
zaměstnance objednatele, rovněž pro
osoby, které se s jeho vědomím zdržují
na jeho pracovištích. „Jiná osoba“ je
povinna informovat objednatele
(zhotovitele) nejpozději do 5 pracovních
dnů před převzetím pracoviště, a není-li
to ze závažných důvodů možné, bez
zbytečného odkladu o všech
okolnostech, které by mohly při její
činnosti na staveništi vést k ohrožení
života a poškození zdraví dalších
fyzických osob zdržujících se na
staveništi s vědomím objednatele
(zhotovitele). V případě jakékoliv
nehody přebírá dodavatel, jiná osoba
nebo provozce veškerou odpovědnost
za případný postih a regresní náhrady.

 Pronajímatel výrobních, pracovních prostředků,
zařízení, strojů, technických zařízení,
dopravních prostředků a nářadí je povinen vždy
při předání poskytnout v tištěné podobě
průvodní dokumentaci vydanou výrobcem
v českém jazyce, případně schéma zapojení,
montážní návod apod.……. a prokazatelně
seznámit pověřenou osobu objednatele se
způsobem použití. Před předáním výrobních a
pracovních prostředků a zařízení je povinen
provést dle potřeby revizi nebo kontrolu
výrobních a pracovních prostředků a zařízení
před uvedením do provozu. Pronajímatel se
zavazuje provádět na své náklady denní,
běžnou a ostatní údržbu.
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
i jeho zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby při
provozu a používání strojů, technických
zařízení, nářadí a dopravních prostředků na
staveništi byly kromě požadavků NV č.
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
rovněž dodrženy níže uvedené požadavky. Při
práci na staveništi musí zajistit dodržování
bližších minimálních požadavků na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci stanovených v příloze
č. 2 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění,
včetně požadavků na organizaci práce a
pracovní postupy stanovené v příloze č. 3
uvedeného NV.
 Pracovníci dodavatele, zhotovitele, jiné osoby
nebo provozce se mohou zdržovat jen na
pracovištích nebo v prostorech pracoviště, ve
kterých plní pracovní povinnosti při plnění
svého závazku a ohledně nichž obdrželi od
dodavatele informace a pokyny o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze
přístupové cesty určené odběratelem. Do všech
ostatních prostor je vstup pracovníků bez
prokazatelného souhlasu stavbyvedoucího
zakázán.
 Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
podpisem obchodně závazkového vztahu
prohlašuje, že zahájí výkon činnosti, až po
prokazatelném seznámení odpovědné osoby:
a) s vymezením prostoru staveniště
(pracoviště)
b) s přístupovými a únikovými cestami
v rozsahu evakuačních plánů 05.01.06F, operativních karet 05.01.07-F (pokud
jsou pro danou činnost vydány),
s rozmístěním a vybavením stavby
věcnými prostředky požární ochrany a
požárně bezpečnostními zařízeními
zabudovanými ve stavbě včetně jejich
funkce
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mu součinnost při plnění úkolů
koordinátora především v prevenci rizik,
dále informace a podklady potřebné pro
zhotovení plánu a jeho změny, nebere v
úvahu podněty a pokyny koordinátora,
nezúčastňuje se zpracování plánu, tento
plán nedodržuje, nezúčastňuje se
kontrolních dnů a nepostupuje podle
dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu!

 Skládky a místa pro uložení drobného materiálu
smí dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo
provozce zřídit jen v prostorách určených k
tomu objednatelem, případně plánem BOZP,
pokud byl vydán, a to způsobem odpovídajícím
předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci.
 Nakládku a vykládku materiálu smí dodavatel,
zhotovitel, jiná osoba nebo provozce zřídit jen v
prostorách určených k tomu objednatelem,
případně plánem BOZP, pokud byl vydán, a to
způsobem odpovídajícím předpisům o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 Z důvodu předcházení ohrožení života a zdraví
fyzických osob, které se s
vědomím objednatele mohou zdržovat na
staveništi nebo pracovišti, jsou dodavatelé a
provozci po převzetí pracoviště povinni
postupovat v souladu s požadavky Zákoníku
práce v celém rozsahu. Dodavatel, zhotovitel,
jiná osoba nebo provozce přijímá zahájením
činnosti a převzetím pracoviště odpovědnost za
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro všechny fyzické osoby, které se s jeho
vědomím zdržují na převzatých pracovištích.
Dále dodavatel, zhotovitel, další osoby nebo
provozce na pozici zaměstnavatele přebírá
odpovědnost za koordinaci provádění opatření
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
za postupy k jejich zajištění. Přebírá
odpovědnost za zpracování postupů k jejich
zajištění při plnění obchodně závazkového
vztahu na předaném pracovišti po celou dobu
trvání dodávky až do odstranění vad a
nedodělků. Po předání a převzetí jednotlivých
ucelených částí dodavatelova plnění
vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel,
pokud pracoviště dále nepředal, za zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých
zaměstnanců a dalších dodavatelů objednatele
na pracovištích, která se nacházejí na takto
předaných částech plnění dodavatele, jakož i
bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které
se na nich s vědomím objednatele zdržují. Tím
není dotčeno ujednání o předání a převzetí
dodavatelova plnění.

 Nakládku a vykládku provádí dodavatel,
zhotovitel, jiná osoba, pronajímatel nebo
provozce na své riziko a nebezpečí, pouze ve
stanoveném, označeném a zajištěném
prostoru, pouze odborně a zdravotně
způsobilými osobami tak, aby v žádném
případě nedošlo k ohrožení přítomných osob.
Nakládku a vykládku provádí v souladu
s vydaným pracovním postupem v zákonem
stanoveném rozsahu, který bude před
zahájením prací předán koordinátorovi.
 Ruční manipulaci s břemeny zajistí dodavatel,
zhotovitel, jiná osoba nebo provozce pouze
odborně a zdravotně způsobilým personálem
za podmínek stanovených v NV č. 361/2007
Sb., v platném znění, v souladu s vydaným
pracovním postupem v zákonem stanoveném
rozsahu, který bude před zahájením prací
předán koordinátorovi.
 Z důvodu předcházení ohrožení života a zdraví
fyzických osob, které se s
vědomím objednatele (zhotovitele) mohou
zdržovat na staveništi jsou zhotovitelé, další
osoby a „jiné osoby“ po převzetí pracoviště
povinni postupovat v souladu s § 101 odst. 1, 2
a 5, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až
11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané
činnosti nebo poskytování služeb a jejich
rozsahu. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8
dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informovat určeného koordinátora o
pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně
opatření přijatých k jejich odstranění. „Jiná
osoba“ je povinna informovat objednatele
(zhotovitele) nejpozději do 5 pracovních dnů
před převzetím pracoviště, a není-li to ze
závažných důvodů možné, bez zbytečného
odkladu o všech okolnostech, které by mohly
při její činnosti na staveništi vést k ohrožení
života a poškození zdraví dalších fyzických
osob zdržujících se na staveništi s vědomím
objednatele (zhotovitele). ZÁKAZ VSTUPU NA
STAVENIŠTĚ pracovníkům zhotovitele a
„jiným osobám“, pokud zhotovitel
prokazatelně neposkytl koordinátorovi
zákonem stanovené informace a neposkytl

 Zhotovitel, který převzal staveniště je povinen
zajistit při vedení stavebního deníku v denních
záznamech vedení jmen přítomných
zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně
podzhotovitelů a jiných osob v souladu s vyhl.
č. 499/2006 Sb., v platném znění. Každý
dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
je povinen před zahájením prací předat
odpovědnému zástupci objednatele jmenný
seznam zaměstnanců a dalších fyzických osob
přítomných na pracovišti, které mu bylo
předáno, včetně podzhotovitelů. Při příchodu
na pracoviště je dodavatel, zhotovitel, jiná
osoba nebo provozce (popř. jeho zaměstnanec)
povinen nahlásit svůj příchod vedoucímu
zaměstnanci objednatele. Zhotovitel musí
zajistit, že ohlašovací povinnost bude plnit i jiná
osoba, která provádí plnění pro objednatele
prostřednictvím zhotovitele. Vstup na
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pracoviště, staveniště objednatele je
zakázán všem osobám, které nebyly
prokazatelně seznámeny s místními
podmínkami.

realizace stavby, zejména mu včas předávat
informace a podklady potřebné pro zhotovení
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a
pokyny koordinátora, zúčastňovat se
zpracování plánu, tento plán dodržovat,
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat
podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu,
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

 Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo
provozce jsou povinni před zahájením činnosti
na staveništi nebo pracovišti poskytnout
součinnost odborně způsobilé fyzické osobě k
zajišťování úkolů v prevenci rizik, kterou si
zajistí na svůj náklad, k přijetí ochranných
opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením
zdraví zaměstnanců.


 Zhotovitel přijímá a provádí opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s ohledem na koordinační opatření stanovená
koordinátorem pro realizaci stavby se zřetelem
na povahu stavby a na všeobecné zásady
prevence rizik a činnosti prováděné na
staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s
cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí
z povolání.

Dodavatel, zhotovitel nebo provozce je povinen
před zahájením činnosti na převzatém
pracovišti nebo staveništi zajistit účast výše
uvedené odborně způsobilé fyzické osoby při
hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, hodnocení musí být
pravidelně opakováno. Dodavatel, zhotovitel
nebo provozce je povinen stanovit,
prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a
přijmout odpovídající opatření, pokud budou na
staveništi vykonávány práce a činnosti
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo
poškození zdraví.

 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho
pracovníci dbali podle svých možností o svou
vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost
a zdraví fyzických osob, kterých se
bezprostředně dotýká jejich jednání, případně
opomenutí při práci.
 Všichni pracovníci zhotovitele mají právo na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
na informace o nevyhnutelných rizicích jejich
práce i ve vztahu k ostatním účastníkům
výstavby nebo rekonstrukce a na informace o
opatřeních na ochranu před jejich působením.

 Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo
provozce jsou povinni před zahájením činnosti
na staveništi nebo pracovišti zajistit součinnost
výše uvedené odborně způsobilé fyzické osoby
k zajišťování úkolů v prevenci rizik, dle potřeby
osob podle § 12 zák. č. 309/2006 Sb.,
v platném znění, a poskytovatele
pracovnělékařských služeb, se kterým má
dodavatel, zhotovitel, ostatní (jiné) osoby nebo
provozce uzavřenou smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb. Je zakázán vstup
na staveniště nebo pracoviště objednatele
dodavateli, zhotoviteli, ostatním osobám
nebo provozci pokud nezajišťuje a
neprovádí úkoly v hodnocení a prevenci
rizik možného ohrožení života nebo zdraví
zaměstnanců (dále jen "zajišťování úkolů v
prevenci rizik") v souladu s požadavky zák.
č. 309/2006 Sb., v platném znění.

 Obecně za péči o bezpečnost a ochranu zdraví
při práci odpovídají vedoucí pracovníci
zhotovitele na všech stupních řízení, v rozsahu
svých funkcí daných pracovním zařazením a
pracovní náplní.
 Ve spolupráci s koordinátorem pro realizaci
stavby je zhotovitel povinen stanovovat čas
potřebný na jednotlivé práce nebo jejich etapy
podle skutečného postupu prací tak, aby bylo
zajištěno bezpečné provádění jednotlivých
prací nebo činností.
 Povinnost zhotovitele všestranně pečovat o
bezpečnost a ochranu zdraví při práci se
vztahuje na všechny osoby, které se
s vědomím objednatele a/nebo zhotovitele
zdržují na jeho pracovišti.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci zhotovitele poskytujícího plnění pro
objednatele

 Veškeré otázky, týkající se bezpečnosti práce,
jsou povinni zodpovědět vedoucí pracovníci
zhotovitele uvedení ve smlouvě, a nebo
v „Příloze zápisu o předání a převzetí
staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP“.

 Informovat stanoveného koordinátora o
pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně
opatření přijatých k jejich odstranění. Do
předání zákonem stanovených informací je
zhotoviteli zakázán vstup na staveniště a
zahájení jakýchkoliv prací.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí
příslušnými předpisy. Jsou to předpisy nejen na
ochranu života a zdraví, ale i předpisy hygienické a
protiepidemické, normy, dopravní předpisy, stavební
předpisy, předpisy k ochraně proti požárům, předpisy o
zacházení s hořlavými látkami, výbušninami, zbraněmi,
chemickými látkami a chemickými přípravky, látkami

 Poskytovat stanovenému koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po
celou dobu svého zapojení do přípravy a
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škodlivými zdraví, látkami radioaktivními, pokud
upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.



Co je zakázáno pracovníkům zhotovitele,
dodavatele nebo provozce v objektech a na
pracovištích objednatele, uvedené povinnosti
platí rovněž pro jiné osoby zhotovitele

Základní obecné povinnosti pracovníků
zhotovitele, dodavatele nebo provozce
v oblasti bezpečnosti práce na pracovištích
objednatele, uvedené povinnosti platí
v přiměřeném rozsahu rovněž pro jiné osoby
zhotovitele


Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek.

Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost,
o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých
se bezprostředně dotýká jejich jednání.



Obsluhovat a manipulovat s výrobními a pracovními
prostředky, zařízeními, stroji, technickými
zařízeními, dopravními prostředky a nářadím
pracovníky, kteří k tomu nemají příslušné oprávnění
a zdravotní způsobilost.



Jakákoliv výpůjčka výrobních a pracovních
prostředků, zařízení, strojů, technických zařízení,
dopravních prostředků a nářadí pracovníky
zhotovitele, dodavatele, provozce nebo jinou
osobou bez prokazatelného souhlasu jednatele
společnosti. Z uvedeného vyplývá, že je
ZAKÁZÁNO obsluhovat a jinak manipulovat s
výrobními a pracovními prostředky, zařízeními,
stroji, technickými zařízeními, dopravními
prostředky a nářadím objednatele.



Dodržovat v rámci svého pracovního zařazení
právní a ostatní předpisy, pokyny a normy
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Řídit se zásadami bezpečného chování na
pracovišti, stanovenými pracovními a
technologickými postupy, návody a informacemi.



Osvojovat si znalosti bezpečnostních předpisů
v rozsahu svého pracovního zařazení.



Účastnit se výcviku a školení a podrobovat se
stanoveným zkouškám.



Používat k příchodu na pracoviště nebo do objektu
jiné komunikace než určené přístupové cesty.



Oznámit svému nejbližšímu nadřízenému závady,
které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví
osob, bezpečnost provozního zařízení a podle
svých možností se zúčastnit jejich odstraňování.



Vstupovat a pohybovat se mimo prostory
předaných a převzatých objektů a pracovišť.



Skladovat materiál a odstavovat mechanismy a
dopravní prostředky mimo vyhrazené prostory.



Dodržovat veškeré pokyny uvedené na výstražných
nápisech a výstražných tabulích umístěných
v objektech a na pracovištích objednatele.
Dodržovat bezpečnostní označení, výstražné
signály a upozornění objednatele.





Používat ……. v objektech a na pracovištích při
pohybu na určených přístupových cestách a
komunikacích.

Pracovníkům bez elektrotechnické kvalifikace
provádět jakékoliv neelektrické práce dle ČSN EN
5110-1 ed.3 nebo práce na elektrickém zařízení.
Všechny osoby přítomné na staveništi musí mít
kvalifikaci nejméně osob poučených dle § 4 vyhl. č.
50/1978 Sb., v platném znění.



Z hlediska identifikace rizika možného ohrožení
života a zdraví, sledovat okolí pracovního místa,
případně pokyny osoby, která je pověřena
střežením, sledovat hlučnost strojů a zařízení a
věnovat pozornost příkazům a pokynům
objednatele.

Provádět jakékoliv činnosti v blízkosti elektrického
zařízení a vedení pod napětím, pokud nejsou
dodrženy bezpečnostní vzdálenosti nebo nejsou
učiněna potřebná bezpečnostní opatření.



Překračovat maximální dovolenou rychlost určenou
pro konkrétní objekt nebo pracoviště.





Při způsobení nebo zjištění jakékoliv problematické
situace, ihned o situaci informovat svého přímého
nadřízeného nebo objednatele.

Spouštět, zastavovat, vypínat, zapínat, regulovat a
ponechat bez dozoru svévolně stroje a zařízení.





Chovat se po celou dobu pohybu po pracovišti tak,
aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku
požáru nebo úrazu, respektovat a nepoškozovat
bezpečnostní značení, označení a zajištění.

Měnit bez souhlasu objednatele provozní,
bezpečnostní a ochranná zařízení stanovená či
instalovaná objednatelem.



Zahajovat jakékoliv práce bez řádného písemného
převzetí daného pracoviště (místa výkonu činností)
a bez zajištění pracoviště.



Pohyb pracovníků je omezen na prostory, v nichž
bude realizován obchodně závazkový vztah, a na
přístupové komunikace k nim. Do ostatních
prostorů je vstup pracovníkům zakázán, pokud
k tomu nebudou prokazatelně vyzváni.





Používat stanovené OOPP.

Provádět výše uvedené práce bez schváleného
technologického nebo pracovního postupu, který
musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Pracovní postup musí vždy
obsahovat náležitosti stanovené § 5 zák. č.
309/2006 Sb., v platném znění.
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Pracovat osamoceně na pracovištích, kde není
v dohledu nebo v doslechu další pracovník, který
v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc,
pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly
nebo spojení.



Vykonávat práce v nebezpečných prostorech a
v mimořádných podmínkách bez náležitých
bezpečnostních opatření, náležitého seznámení a
poučení o postupu prací.



Vstupovat do uzavřených prostor, nádrží, průlezů,
výkopů, jam, šachet apod. pokud nejsou provedena
účinná opatření k zajištění bezpečnosti, zdraví a
života osob, nebo mohou obsahovat zdraví škodlivé
látky, výbušné látky nebo jde o nedýchatelné
prostředí.



Provádět jakékoliv bourací práce nad sebou.
Provádět jakékoliv práce v nebezpečném prostoru
stroje.



Provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou,
aniž by byly bezpečně zajištěny prostory, nad
kterými se pracuje a bez vybavení pracovníků
prostředky osobního jištění, pokud není zřízena
kolektivní ochrana ……………….



Pomoc při úrazech a mimořádných událostech
Poskytnout pomoc při úrazu nebo při zdravotních
potížích jakékoliv osoby na staveništi nebo
pracovišti je povinností každého pracovníka
dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatních
nebo jiných osob.

Zdravotní a odborná způsobilost k práci u
objednatele


Dodavatel, zhotovitel, ostatní osoby nebo provozce
plně odpovídá za kompletní odbornou a zdravotní
způsobilost pro činnosti, které budou jeho
zaměstnanci a poddodavatelé vykonávat.



Odpovědný pracovník dodavatele, zhotovitele
nebo provozce, ostatní osoby musí na vyzvání
odpovědné osoby objednatele předložit doklad o
zdravotní způsobilosti pracovníků příslušného
zhotovitele nebo jiné osoby působících na
předmětné stavbě nebo pracovišti v souladu a
v rozsahu:
 vyhl. č. 79/2013 Sb., případně dle
 ŘSD – čl. 6 odst. 4) Směrnice generálního
ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti
práce na dálnicích a silnicích,
 ŘSD – čl. 6 odst. 3) Směrnice generálního
ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti
práce na dálnicích a silnicích - Všichni řidiči
motorových vozidel sloužících pro potřeby
organizace musí mít platné školení ke
zdokonalení odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel ve stanoveném rozsahu.
 ŘSD – čl. 6 odst. 2) Směrnice generálního
ředitele č. 4/2007 v.3 - Pravidla bezpečnosti
práce na dálnicích a silnicích - Zdravotní
způsobilost osob pohybujících se po dálnici a
silnici musí být nejméně jako pro žadatele o
řidičský průkaz skupiny B
 SŽDC - Vyhláška č. 101/1995 Sb., v platném
znění, § 2 písm. b) bod 1), osoby, které při své
pracovní činnosti vstupují bez dozoru na
provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se

přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na
zabezpečení nebo organizování drážní dopravy
 SŽDC – Vyhláška č. 101/1995 Sb., v platném
znění, § 2 písm. b) bod 2) osoby, které při své
pracovní činnosti provádějí revize, prohlídky a
zkoušky určených technických zařízení
Odpovědný pracovník dodavatele, zhotovitele
nebo provozce, ostatní nebo jiná osoba musí na
vyzvání odpovědné osoby objednatele předložit
doklad o odborné způsobilosti pracovníků
příslušného zhotovitele nebo jiné osoby působících
na předmětné stavbě nebo pracovišti v souladu a
v rozsahu s požadavky právních a ostatních
předpisů, včetně interních předpisů objednatele
viz. 01.04.16-F. Všichni pracovníci dodavatele,
zhotovitele nebo provozce, ostatní nebo jiné osoby
musí mít pro výkon práce na pracovištích
objednatele elektrotechnickou kvalifikaci min.
v rozsahu § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném
znění (osoby poučené).
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Při pracovním úrazu je vedoucí pracovník
dodavatele, zhotovitele nebo provozce, ostatních
nebo jiných osob povinen postupovat dle Plánu pro
zdolávání mimořádných událostí, se kterým je při
vstupu na pracoviště nebo staveniště řádně
seznámen.



Každý pracovní úraz musí odpovědný pracovník –
přímý nadřízený postiženého hlásit v souladu
s ustanovením § 105 Zákoníku práce a NV č.
201/2010 Sb., v platném znění. Zaměstnavatel, u
něhož k pracovnímu úrazu došlo (který převzal
pracoviště nebo staveniště), je povinen objasnit
příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti
zaměstnance, pokud to zdravotní stav
zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti
odborové organizace a zástupce pro oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez
vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do
doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního
úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného
zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první
povinen bez zbytečného odkladu uvědomit
zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance,
umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností
vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky
tohoto objasnění.



Povinností dodavatele, zhotovitele nebo provozce,
včetně ostatních osob je na převzatých
pracovištích, staveništích umístit lékárničky první
pomoci tak, aby pracoviště byla vybavena v
rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem
pracovnělékařských služeb prostředky pro
datum 26.01.2017

poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro
přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné
služby.




prověřit a případně učinit potřebná opatření (při
pozitivním zjištění vykázání z pracoviště).

Povinností dodavatele, zhotovitele nebo provozce,
včetně ostatních osob je na převzatých
pracovištích, staveništích přijmout opatření pro
případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou
havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a
evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení
práce, k okamžitému opuštění pracoviště a
odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci
spolupracovat s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb, se kterým má uzavřený
smluvní vztah o zajištění pracovnělékařských
služeb. Dodavatel, zhotovitel nebo provozce,
včetně ostatních osob je povinen před zahájením
činnosti zajistit a určit podle druhu činnosti a
velikosti převzatého pracoviště nebo staveniště
potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují
poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména
poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
Hasičského záchranného sboru České republiky a
Policie České republiky a organizují evakuaci
zaměstnanců. Dodavatel, zhotovitel nebo provozce,
včetně ostatních osob je před zahájením činnosti
povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a
vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům
vyskytujícím se na pracovišti nebo staveništi.



Objednatel může kdykoliv vyzvat příslušného
vedoucího pracovníka zhotovitele, aby provedl
namátkovou kontrolu na požití alkoholu u svého
podřízeného pracovníka. Příslušný vedoucí
pracovník zhotovitele je povinen tento požadavek
splnit.



Odmítne-li pracovník zhotovitele bezdůvodně
podrobit se zkoušce dle předchozího odstavce,
bude to zhotovitelem posuzováno jako závažné
porušení pracovní kázně.

Komunikace, bezpečnostní značení a
signalizace na pracovišti


Pro případ mimořádných událostí na pracovišti
musí mít před zahájením činnosti dodavatel,
zhotovitel nebo provozce, včetně ostatních osob
vypracovaný postup k vyproštění ohrožených osob
(např. pro práce ve stísněných prostorech,
nedýchatelné atmosféře, práce ve výškách, zásah
elektrickým proudem apod.). Před zahájením prací
je povinností dodavatele, zhotovitele nebo
provozce, včetně ostatních osob předat informace
o způsobu vyproštění koordinátorovi a objednateli.
Prostředky k vyproštění musí být před
zahájením činnosti na místě. Bez vybavení
prostředky, stanovení postupu a předání
informací je zakázáno práce zahájit.

V objektech a na pracovištích objednatele se
používají různé typy tabulek a značek. Odpovědní
vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni
seznámit své podřízené pracovníky o významu
těchto tabulek a značek. Nařízení těchto tabulek a
značek jsou povinni respektovat všichni pracovníci
zhotovitele pohybující se na pracovišti.Dodavatel je
povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či osoby,
které provádí plnění pro odběratele prostřednictvím
dodavatele (popř. jejich zaměstnanci), neovládají-li
český jazyk, byli proškoleni z pravidel dle českých
právních a ostatních předpisů o BOZP a PO v jim
srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je
dodavatel povinen předat pověřené osobě
odběratele nejpozději jeden den před započetím
plnění pro odběratele. Dodavatel je povinen
předávat svým zaměstnancům každodenní
informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení
rizik a popisy technologických a bezpečných
pracovních postupů v českém jazyku, aby
odběratel mohl tato vyhodnocení či popisy
zkontrolovat. Dodavatel musí na pracovišti zajistit
trvalou přítomnost minimálně jedné osoby, která
bude schopna zajistit překlad pro ty, kteří neumí
česky.

Zásady boje proti alkoholismu a toxikománii


Osobní ochranné pracovní prostředky

Pracovníci a jiné osoby zhotovitele nesmí
vstupovat do objektů a na pracoviště objednatele
pod vlivem alkoholu a omamných látek. Na
pracoviště nebo staveniště je zakázáno uvedené
látky přinášet.



Zákaz požívání alkoholických nápojů nebo
jiných omamných prostředků platí po celou
pracovní dobu.



Pokud má některý pracovník zhotovitele
podezření, že je některý jiný pracovník zhotovitele
pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit
odpovědnému vedoucímu pracovníkovi
podezřelého pracovníka, který musí toto podezření

Zhotovitel a dodavatel je povinen:
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Poskytovat svým pracovníkům, u nichž to vyžaduje
ochrana jejich života a zdraví osobní ochranné
pracovní prostředky (OOPP) s ohledem na rizika,
kterým jsou vystaveni, pracovní oděv a kontrolovat
jejich používání.



Předložit na vyzvání objednatele doklad o
vyhodnocení rizik pro přidělování OOPP a doklad o
poskytování OOPP pracovníkům zhotovitele.



Zajistit trvalé používání pracovní obuvi,
ochranných přileb, výstražných reflexních vest,

datum 26.01.2017

Vedoucí pracovníci dodavatele

pracovní obuvi pro stavební práce, prostředky
osobního jištění vždy pokud je vystaven riziku
pádu z výšky nebo do volné hloubky, případně
pracovního oděvu s výstražnými prvky pracovníky
zhotovitele na všech staveništích. Signalisté (tj.
pracovníci zodpovědní za předávání
dorozumívacích znamení mezi vazačem a
jeřábníkem) musí mít pracovní oděv odlišné barvy
než ostatní pracovníci.


Zavázat jiné osoby k povinnosti vybavit sám sebe
stanovenými OOPP.



Pracovníkům a jiným osobám zhotovitele včetně
pracovníků dodavatele je zakázáno vstupovat na
staveniště bez stanovených OOPP.



Před nástupem na pracoviště nebo před vstupem
do objektů objednatele musí odpovědní vedoucí
pracovníci dodavatele absolvovat seznámení
s pracovištěm, s riziky a dalšími dokumenty,
specifikovanými v zápisu o předání a převzetí
pracoviště, týkajícími se BOZP, PO a OŽP
objednatelem. Vedoucí pracovníci dodavatele poté
musí prokazatelně seznámit své podřízené
s pracovištěm, riziky a výše uvedenými dokumenty
před nástupem na pracoviště či vstupem do
objektů objednatele. Dále odpovídají za to, že
všichni pracovníci dodavatele budou před vstupem
na pracoviště prokazatelně proškoleni z předpisů
BOZP, PO a OŽP týkajících se příslušného
pracoviště a prací na něm prováděných.



Doklad o seznámení pracovníků dodavatele s výše
uvedenými dokumenty předloží vedoucí pracovníci
dodavatele na vyžádání odpovědnému
zaměstnanci objednatele.



Vedoucí pracovníci dodavatele jsou povinni vést
evidenci aktuálního stavu svých podřízených
pracovníků a podzhotovitelů, jež provádějí práce
na příslušném pracovišti.

Vedoucí pracovníci zhotovitele




Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na
staveništi nebo nástupem na pracoviště nebo před
vstupem do objektů objednatele musí odpovědní
vedoucí pracovníci zhotovitele informovat
určeného koordinátora o pracovních a
technologických postupech, které pro realizaci
stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při
těchto postupech, včetně opatření přijatých k
jejich odstranění. Dále absolvovat seznámení
s místními podmínkami stavby a dalšími
dokumenty specifikovanými v zápisu o předání a
převzetí pracoviště nebo staveniště týkajícími se
BOZP, PO a OŽP objednatelem. Vedoucí
pracovníci zhotovitele poté musí prokazatelně
seznámit své podřízené s místními podmínkami a
výše uvedenými dokumenty před nástupem na
pracoviště či vstupem do objektů objednatele. Dále
odpovídají za to, že všichni pracovníci zhotovitele
budou před vstupem na pracoviště prokazatelně
proškoleni z předpisů BOZP, PO a OŽP týkajících
se příslušného pracoviště a prací na něm
prováděných.

Práce na dálnicích a silnicích za provozu

Doklad o seznámení pracovníků zhotovitele se
shora uvedenými dokumenty předloží vedoucí
pracovníci zhotovitele na vyžádání objednatele.



Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni vést
evidenci aktuálního stavu svých podřízených
pracovníků, jež provádějí práce na příslušném
pracovišti.



Vedoucí pracovníci zhotovitele jsou povinni
poskytnout max. součinnost koordinátorovi. Předat
koordinátorovi veškeré podklady a informace
pro jeho činnost, zejména pro aktualizaci plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o
fyzických osobách, které se mohou s jeho
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu
potřebnou součinnost a zavázat všechny
zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem po celou dobu přípravy a
realizace stavby.



Objednatel v případě práce na dálnicích, silnicích
pro motorová vozidla a ostatních silnicích I. třídy
seznámí vedoucího pracovníka dodavatele,
zhotovitele, jinou osobu nebo provozce, před
započetím předmětných prací, se směrnicí GŘ
ŘSD ČR č. 04/2007 „Pravidla bezpečnosti práce
na dálnicích a silnicích“, a tento vedoucí pracovník
je povinen její ustanovení respektovat a seznámit
s ní své podřízené, a to před zahájením prací,
přičemž i tito podřízení pracovníci jsou povinni po
seznámení se s touto směrnicí její ustanovení
respektovat.



Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
zavazuje provádět jakékoliv práce a činnosti na
dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a
ostatních silnicích I. třídy pouze odborně a
zdravotně způsobilými osobami.

Práce na kolejišti a v ochranném pásmu dráhy
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Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
v případě prací v kolejišti či jeho ochranném
pásmu zavazuje v plném rozsahu dodržet
povinnosti, které vyplývají z příslušných předpisů
pro provádění činností v místech veřejnosti
nepřístupných (tj. v kolejišti a ochranných pásmech
dráhy), a to zejména zákona o drahách č.
266/1994 Sb., v platném znění, zákona o
specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.,
v platném znění, dále předpisy Správy železniční
dopravní cesty, státní organizace BP 1 Předpis o
datum 26.01.2017



bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a Ob 1 díl II
Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti
nepřístupných - Průkaz pro cizí subjekt.


překáží u hydrantů a suchovodů,
nástupních ploch požární techniky,
ovládacích prvků požárně
bezpečnostního zařízení, uzávěrům
vody, plynu, topení, produktovodů
 je ohroženo prací konanou v jeho
blízkosti,
 je ohroženo povahou terénu, povrch
terénu není dostatečně pevný, široký a
sjízdný, je zakázáno odstavovat vozidla
na zastřešení požární nádrže v areálu
 stojí blíže než 20 m od čerpadla
pohonných hmot, pokud nečeká na
čerpání,
 stojí v ochranném pásmu vedením vn
nebo vvn,
 zasahuje do volného schůdného a
manipulačního prostoru drážní dopravy
(3 m od osy kolejnice).
n) Je zakázáno přecházení a přejíždění kolejí a
pohyb v kolejišti mimo stanovené přechody
(přejezdy). Je zakázán vstup do kolejiště
osobám, které tam neprovádí pracovní ani
dozorčí činnost. Rovněž je zakázáno vstupovat
nebo vjíždět do kolejiště na stanovené
železniční přechody (přejezdy) blíží-li se
železniční vozidlo, případně je-li výstražné
zařízení v činnosti, podlézat pod železničními
vozy, přelézat nárazníky a naskakovat na
jedoucí vůz.

Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
zavazuje provádět jakékoliv práce a činnosti na
kolejišti a v ochranném pásmu dráhy pouze
odborně a zdravotně způsobilými osobami.

Doprava na staveništi, pracovišti
Základní ustanovení dopravního řádu
a) Smluvní partner je povinen při provozu vozidel
dodržovat místní dopravně bezpečnostní
značení (svislé dopravní značky, vodorovné
dopravní značení apod.).
b) Doprava a provoz vozidel na komunikacích
v areálech a na staveništích se řídí obecně
závaznými právními předpisy o provozu na
pozemních komunikacích a platí pravidla
silničního provozu.
c) Provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo
samojízdné stroje a zařízení, které splňují
požadavky bezpečného provozu.
d) Hlavní a vedlejší komunikace v areálech
závodů jsou vymezeny dopravními značkami a
jsou svým provedením (tzn. nosností, rozměry,
dopravním značením) určeny pro provoz
vozidel. Komunikace na staveništi jsou určeny
stavbyvedoucím.
e) Po hlavních a vedlejších komunikacích se
nesmí běžně po vlastní ose pohybovat stavební
stroje, které mají určené trasy jízdy.
f) Chodci musí přednostně užívat komunikací pro
pěší (chodníky), nebo se pohybovat po levé
straně komunikace (ve směru chůze).
g) Provoz jízdních kol je zakázán.
h) Veškerá vozidla smluvních partnerů uvnitř
areálu, musí mít na viditelném místě (za čelním
sklem) povolení k vjezdu vozidla včetně
kontaktů na řidiče (telefonní spojení, firma,
příjmení řidiče). i) Uvnitř uzavřených prostorů
(dílny, haly, sklady apod.) je povolena max.
rychlost 5 km/hod.
i) Mytí a údržba vozidel před výjezdem ze
staveniště je povolena pouze ve vyhrazených
prostorech. Tyto prostory určuje příslušný
vedoucí zaměstnanec. Ostatní údržba na
v areálech a staveništích zakázána.
j) Parkování vozidel je povoleno pouze na
místech označených dopravním značením.
k) Při zastavení vozidel (např. za účelem
naložení/vyložení nákladu nebo osob) musí
řidič vždy dbát na dodržení volné přístupové
cesty do objektů a budov, zvláště pro případy
mimořádných situací – požár apod. Řidič musí
zachovat trvale volné příjezdové komunikace,
únikové cesty, únikové východy včetně výstupy
z kabelových kanálů.
l) Zastavení a stání není dovoleno v místech tak
označených dopravní značkou a kde vozidlo:
 překáží z hlediska bezpečnosti práce a
technických zařízení,

Mechanizace na staveništi
Průvodní dokumentace

El. zařízení


Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
zavazuje, pro potřebu plnění obchodně
závazkového vztahu, stanovit a zajistit funkci
osoby odpovědné za el. zařízení, osoby pověřené
kontrolou el. zařízení během pracovní činnosti a
vedoucího práce a na své riziko a nebezpečí zajistí
výkon jejich funkce v souladu s ČSN 50110-1 ed.3
pro elektrické i neelektrické práce, při kterých se
může vyskytnout elektrické riziko.



Provádění prací zajistí odborně a zdravotně
způsobilým personálem s ohledem na elektrická
rizika, která si před zahájením prací určí.



Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
zavazuje, že činnosti provede na své riziko, na své
nebezpečí a že zajistí bezpečnost a ochranu
zdraví při práci s ohledem na elektrická rizika pro
všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím
budou zdržovat na předaném pracovišti nebo
staveništi.

Zdvihací zařízení
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Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce se
zavazuje, pro potřebu plnění obchodně
závazkového vztahu, stanovit a zajistit funkci

datum 26.01.2017

osoby pověřené řízením provozu zdvihacích
zařízení, zavazuje se provádět průběžnou denní
kontrolu plnění opatření k minimalizaci rizik a
v případě porušení bezpečnostních pravidel
přerušit práce do odstranění zjištěných vad.
Odpovídá za výběr místa ustavení ZZ v souladu
s NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, dále před
zahájením denních prací určí nebezpečný prostor
ohrožený pádem břemen a konstrukce (před
zahájením prací provede zápis do deníku ZZ),
provede zajištění, označení ohroženého prostoru,
zajistí vydání pracovního postupu a prokazatelné
seznámení všech přítomných osob s rozsahem
nebezpečného prostoru a se zákazem vstupu do
toho to prostoru.


c) Lešení musí být označeno samostatnou
identifikační tabulkou, s uvedením základních
údajů o lešení (tzn. typ lešení, únosnost,
provozovatel apod.), údaje o osobě provádějící
montáž/demontáž lešení včetně kontaktu na
tuto osobu, údaje o předání/převzetí lešení do
užívání včetně podpisů předávajících a
přebírajících osob, údaje o provádění
pravidelných kontrol lešení. Doporučený vzor
Identifikační tabulky lešení v dokumentaci
BOZP. Lešení musí být smluvním partnerem
označeno dalšími značkami v souvislosti s
riziky a nebezpečími souvisejícími s
používáním lešení (například riziko pádu,
povinnost používat OOPP proti pádu apod.).
Pokud je lešení ve výstavbě nebo během
demontáže, stejně jako v případě, kdy nebylo
předáno do užívání, musí být označeno
bezpečnostním značením se zákazem vstupu
osob.
d) Smluvní partner nesmí používat lešení v
případě, kdy toto:
o nebylo řádně protokolárně
předáno do užívání;
o není řádně a pravidelně
kontrolováno nebo chybí
doklad o kontrole;
o není označeno identifikační
tabulkou;
o nesplňuje požadavky na
bezpečnou práci, tzn., není
řádně vybaveno a vystrojeno.
e) Lešení nesmí být zakládáno na potrubních
vedeních (např. parovody, horkovody, rozvody
plynu), na kabelových lávkách nebo na
zábradlích.
f) Práce ve výšce a nad volnou hloubkou nesmí
být prováděny bez zajištění kolektivní
ochranou, proto pokud zaměstnanci smluvního
partnera používají OOPP proti pádu, musí být
tito náležitě proškoleni, musí být zdravotně
způsobilí pro tuto činnost a musí být náležitě
vybaveni. Smluvní partner je povinen zajistit,
aby takové práce byly prováděny podle
pracovních postupů nebo pod vedením
odborně způsobilé osoby.
g) Smluvní partner musí prokazatelně stanovit
místa kotvení (kotvící body) v případě, kdy
zaměstnanci při práci používají OOPP proti
pádu (např. v pracovním postupu, do
Pracovního příkazu apod.)
h) Smluvní partner musí v souladu s požadavkem
právního předpisu zajistit veškeré otvory v
podlahách a stěnách proti pádu osob.
i) Na pracoviště ve výšce a nad volnou hloubkou
musí být vždy zajištěn bezpečný přístup
v souladu s požadavky právních předpisů.
Žebříky musí být před každou prací prohlédnuty
a vždy zajištěny proti posunutí.
j) pokud nejsou výše uvedené body splněny
nesmí být práce ve výšce a nad volnou
hloubkou prováděny.

Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce,
který je osobou pověřenou řízením provozu ZZ,
podpisem smlouvy prohlašuje, že je kompetentní
k výkonu prováděné funkce, je starší 18 let, mladší
osoba může pracovat pod přímým dozorem
kompetentní osoby pouze pro účely zácviku, je
zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a
reakce, je fyzicky schopen bezpečně ovládat jeřáb,
je schopen odhadnout vzdálenost, výšku a
průjezdnost, je vyškolen ve vázání břemen a
znalosti dorozumívacích znamení, má příslušné
oprávnění k této činnosti, je schopen určit
hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a
průjezdnost. Je v příslušném rozsahu zaškolen ve
způsobech vázání, je schopen zvolit příslušenství
pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno,
je zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a
jejich používání, je schopen podávat přesné a
zřetelné slovní pokyny v případě použití
akustických zařízení (vysílačky) a musí být
schopen je ovládat a je schopen zahájit a řídit
bezpečně pohyby jeřábu a břemene.

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou
a) Pokud je předmětem činnosti smluvního
partnera montáž/demontáž nebo užívání
dočasných stavebních konstrukcí (dále jen
lešení), musí smluvní partner splňovat
požadavky právních předpisů a technických
norem. Činnosti spojené s montáží nebo
demontáží lešení musí osobně řídit odborně
způsobilá osoba smluvního partnera, pověřená
k této činnosti. Pro montáž/demontáž lešení
musí být k dispozici průvodní dokumentace
(návod výrobce), případně individuální výpočet
pevnosti a stability. Lešení nesmí být založeno
na konstrukcích (ocelových, dřevěných apod.),
pokud není k dispozici doklad o dostatečné
únosnosti těchto konstrukcí (statický posudek).
b) Lešení musí být před zahájením používání
řádně zkontrolováno, dále musí být prováděny
pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou
v souladu s normativním požadavkem. Interval
kontroly nesmí být delší než 1 měsíc, u
pojízdného lešení 14 dnů.
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Pořádek na pracovišti

úseku požární ochrany na místech, která užívají
společně, odpovídá dodavatel.

a) Smluvní partner zodpovídá při veškeré své
činnosti za udržování pořádku v areálech, na
staveništi a na pracovištích.
b) Smluvní partner bude prostory a objekty
udržovat volné od všech překážek, a bez
zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní
jakékoliv nadbytečné materiály, montážní
zařízení, které nebude dále požadováno nebo
nebude potřebné při prováděné činnosti.
c) Smluvní partner nesmí svou činností
znečišťovat areál, staveniště nebo pracoviště a
zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací,
jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení
průjezdu v důsledku jeho činnosti.
d) Po ukončení činnosti je povinností smluvního
partnera předat pracoviště (objekt, areál,
staveniště) v uklizeném a bezpečném stavu,
prosté všech přebytečných materiálů,
montážních zařízení odpadů apod.



Odpovědný vedoucí nebo odpovědná osoba
v případě dodavatelsky prováděných prací
odpovídá za stanovení podmínek požární
bezpečnosti odborně způsobilou osobou nebo
technikem požární ochrany a zapracování
stanovených podmínek do dokumentace požární
ochrany stanovené v § 30 vyhl. č. 246/2001 Sb.,
v platném znění, pro činnosti bez zvýšeného
požárního nebezpečí. V případě, kdy by se jednalo
o činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním
nebezpečím bude stanovení podmínek požární
bezpečnosti zapracováno do dokumentace
uvedené v § 27 vyhlášky o požární prevenci.



Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při
činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím podmínky požární bezpečnosti se stanoví k
zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat
a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení
jeho šíření. Při stanovení podmínek požární
bezpečnosti se k prostorám, objektům a
pracovištím, kde provozovatel provozuje činnosti,
přiřadí charakteristiky, podle kterých jsou
definovány činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona o PO). V případě
dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným
požárním nebezpečím zabezpečuje stanovení a
dodržování podmínek právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti
vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak.
Školení o požární ochraně se v případě osob
pověřených zabezpečováním požární ochrany v
době sníženého provozu a v mimopracovní době
(např. dozor při provádění prací a dozor následný)
zabezpečuje před zahájením jejich činnosti –
školení provádí vedoucí příslušného pracoviště,
kromě odborné přípravy požární preventivní hlídkyodbornou přípravu zajišťuje příslušný vedoucí
zaměstnanec prostřednictvím odborně způsobilé
osoby. Pro osoby, které vykonávají činnosti
uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární
ochraně na pracovištích zaměstnavatele a nejsou
k němu v pracovním poměru nebo obdobném
pracovním vztahu, se školení o požární ochraně
zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců.
Školení o požární ochraně pro osoby, které se
příležitostně zdržují na pracovištích
zaměstnavatele provozujícího činnosti uvedené v §
4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, nebo které
s těmito činnostmi přicházejí do styku, se
zabezpečuje v nezbytném rozsahu a způsobem
stanoveným zaměstnavatelem v dokumentaci
požární ochrany.

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY
Odpovědnost za plnění povinností na úseku
požární ochrany na pracovištích a v objektech
objednatele
Dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce plní
povinnosti na úseku požární ochrany ve všech
prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za
plnění povinností na úseku požární ochrany u
právnických osob odpovídá statutární orgán a u
podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich
odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách
více právnických osob nebo podnikajících fyzických
osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na
místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor,
není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí
smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění
povinností na úseku požární ochrany. Za plnění
povinností na úseku požární ochrany na předaném
pracovišti odpovídá dodavatel, zhotovitel, jiná
osoba nebo provozce, který pracoviště nebo
staveniště převzal. Osobou odpovědnou za plnění
povinností na úseku požární ochrany je odpovědný
vedoucí zaměstnanec stanovený smlouvou.

Stanovení a dodržování podmínek požární
bezpečnosti


Za vystavení příkazu pro práce se zvýšeným
nebezpečím požáru a příkazu V je v případě
dodavatelsky prováděných prací odpovědný
dodavatel, zhotovitel, jiná osoba nebo provozce
v souladu s § 15 vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném
znění, za předpokladu, že je osoba oprávněná
k jednání za dodavatele prokazatelně seznámena
s konkrétním určením podmínek požární
bezpečnosti daného provozu, pracoviště je
prokazatelně předáno a v souladu s požadavky § 2
zákona o požární ochraně se obě strany
prokazatelně dohodnou, že za plnění povinnosti na



Prostředky požární ochrany
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Přenosné hasicí přístroje - použití jednotlivých
druhů hasicích přístrojů je názorně vyobrazeno na
každém hasicím přístroji.
datum 26.01.2017



Požárně bezpečnostní zařízení – viz. 05.03.01-F



Požární hydranty - nelze jimi hasit zařízení pod
elektrickým napětím, protože hasební látkou je
voda. V případě použití k hašení zařízení pod
napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

průjezdech, na únikových cestách
a schodištích, na půdách, v kancelářích,
šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních
zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v
objektech s hořlavými konstrukcemi, v
nevětraných a obtížně přístupných prostorech a
na veřejně přístupných místech.


Manipulace s tlakovými nádobami k dopravě
plynů je zakázána osobami bez odborné a
zdravotní způsobilosti



Zákaz kouření.

K základním povinnostem všech pracovníků, kteří
se pohybují v objektech nebo na pracovištích
objednatele v oblasti požární ochrany patří:



Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.



Zákaz provádění svářečských a jiných horkých
prací.



Dodržovat zákazy a příkazy bezpečnostních
tabulek a požárních značek, kterými jsou
pracoviště a objekty objednatele označeny.



Zákaz hašení hořlavých kapalin vodou.
Nebezpečí výbuchu hořlavých kapalin.



Počínat si při pracovních činnostech tak, aby
nemohlo dojít ke vzniku požáru.





Nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a
hasicí prostředky např. požární hydranty, hasicí
přístroje.

Hašení hořlavých kapalin provádět postupným
nanášením hasiva od krajů požáru směrem do
středu. Pozor na možný rozstřik a zvětšení
plochy požáru.



Zákaz hašení elektrických zařízení pod napětím
vodou a pěnovými hasicími přístroji. Nebezpečí
úrazu el. proudem.



Zákaz hašení hořlavých prachů práškovým
nebo sněhovým hasicím přístrojem. Nebezpečí
rozvíření usazených prachů a následný výbuch
zvířené prachové směsi.



Zákaz hašení vodou a běžnými hasicími
přístroji kovových prachů. Nebezpečí výbuchu
kovových prachů.



Zákaz odstavení a parkování vozidel a
skladování materiálu na přístupových
komunikacích nebo v prostoru stanoveném
PBŘ.



Zákaz ukládat hořlavé látky a materiály
v požárně nebezpečném prostoru stanoveném
PBŘ …



Zákaz mazání kyslíkového zařízení olejem
nebo mazivem, zákaz používání pracovního
oděvu znečištěného olejem nebo snadno
hořlavými znečišťovadly.



Neoprávněné manipulace a obsluhy strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí pokud
není zaměstnanec prokazatelně seznámen
s průvodní a provozní dokumentací.



Výkonu činností a obsluhy zařízení osobami
bez odborné a zdravotní způsobilosti.



Výkonu činností osobám bez vybavení a použití
stanovených OOPP.



Je zakázáno uvést do provozu a provozovat
zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
pokud nebylo organizací státního odborného
dozoru posouzeno v souladu s požadavky

Základní povinnosti pracovníků zhotovitele a
dodavatele v PO, uvedené povinnosti platí
v přiměřeném rozsahu rovněž pro jiné osoby
zhotovitele



Neukládat na vnitřních a vnějších komunikacích
žádný materiál a ponechávat komunikace a
východy z objektů a místností trvale volné.



Neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na
pracovištích bez souhlasu objednatele.



Nahlásit neprodleně místně příslušnému
Hasičskému záchrannému sboru na tel. č. 150
nebo 112 každý požár a informovat objednatele,
v případě požáru postupovat dle požárních
poplachových směrnic, se kterými byli předem
seznámeni.



Dbát, aby pracoviště bylo po ukončení směny
nebo denní činnosti bylo řádně zajištěno proti
vstupu nepovolaných osob, bylo v požárně
nezávadném stavu např. hořlavé kapaliny a plyny
byly přemístěny do určených skladů nebo prostorů,
odpadový materiál uklizen do určených nádob.
Před odchodem z pracoviště zajistí vedoucí
kontrolu požární bezpečnosti provozu, případně
odpojení a zajištění el. spotřebičů jako jsou varné
konvice, přímotopy apod.



Hořlavé kapaliny a plyny nevylévat do prohlubní,
kanalizace apod.



Udržovat trvale volný přístup k hasicím
prostředkům a požárně bezpečnostním zařízením (např. požárním hydrantům, požárním uzávěrům
apod.).



Dodržovat stanovené zákazy:


Spalování hořlavých látek a odpadů



Zakazuje se umísťovat provozní a zásobní
nádoby na místa, kde mohou představovat
bezpečnostní rizika, např. ve sklepích a
suterénních prostorech, v průchodech a
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právních předpisů platných v době vzniku a
instalace zařízení.


držení, vnášení nebo požívání alkoholických
nápojů, omamných nebo psychotropních látek a
vstup pod jejich vlivem do areálu, na staveniště
nebo pracoviště,



držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a
střeliva nebo výbušniny. Pokud je nutné je
používat v areálu, staveništi nebo pracovišti v
souvislosti s předmětem plnění díla, podléhají
schválení a evidenci u příslušného vedoucího
zaměstnance,





provádění prací smluvních partnerů, bez řádně
vystaveného pracovního příkazu nebo
pracovního příkazu s redukovanou přípravou
nebo nebylo-li předáno staveniště/pracoviště
samostatným zápisem, nebo bez zajišťovacího
příkazu („B“, „BS“ „S/V“), byl-li pro danou
činnost vystaven. Pracovní příkazy musí být na
pracovišti k dispozici,

používání perchloretylenu a látek na bázi
polychlorovaných bifenylů (PCB),



používání chemických látek a směsí, jejichž
výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány,



vstupování zaměstnancům smluvního partnera
do prostorů a objektů, které nejsou určeny k
jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení,
šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené
komunikace,

Při svařování se musí odstraňovat hořlavé látky jak
z povrchu, tak zevnitř svařovaného materiálu a
pracoviště. Místo svařování a okolní prostory musí
být z hlediska zajištění požární bezpečnosti
kontrolovány během práce a jejího přerušení, po
skončení svařování nebo řezání, v době chladnutí
svarku po nevyhnutelný čas, min. 8 hod. Při práci
se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu
musí mít všichni zúčastnění zaměstnanci (min. 2)
tvář i ruce chráněny proti popálení.



Mezi „horké“ práce na pracovištích se zvýšeným
nebezpečím požáru patří:



užívat stavby a provádět zásahy do jejich
konstrukcí bez schválení příslušného
zaměstnance zaměstnavatele. Zejména se
jedná o zákaz přetěžování, změn, demontáží
apod., ocelových, betonových a dalších
konstrukcí staveb, včetně konstrukcí střech a
podlah. Další zákazy jsou stanoveny místními
podmínkami a jsou označeny příslušnými
bezpečnostními značkami. Zaměstnavatel si
vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do
svých objektů.



Svařování plamenem nebo elektrickým
obloukem a odporem. Řezání kyslíkem nebo
plamenem.



Ohřívání, rovnání, pájení nebo jiné zpracování
kovů za použití otevřeného plamene.



Letování s letovací lampou, práce s benzínovou
nebo plynovou lampou, práce s plynovými
hořáky a další podobné práce s otevřeným
ohněm.



Rozbrušování kovů.

Na pracovištích a v objektech objednatele se tyto
práce mohou provádět jen na základě POVOLENÍ
pro horké práce v rozsahu dle vyhl. č. 87/2000 Sb.,
které vydává příslušný vedoucí pracovník
zhotovitele, za podmínky provedení požárněbezpečnostních opatření v povolení stanovených.

Práce a činnosti v prostředí s nebezpečím
výbuchu


Co se v objektech a na pracovištích
objednatele považuje za práce se zvýšeným
nebezpečím požáru (horké práce)




kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou
viditelně označena tabulkou "Kouření
povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v
prostorech pronajatých smluvnímu partnerovi.
Smluvní partner nemá právo zřizovat nová
místa pro kouření,





přikrytí nehořlavými materiály, omezování účinků
zdrojů tepla, použití ochranných krytů, vybavení
pracovišť vhodnými hasícími přístroji...). Po
ukončení a během svařování je nutno zabezpečit
požární asistenci a následný dozor po dobu min. 8
hod. Jakékoliv práce na pracovišti v prostředí
s nebezpečím výbuchu stanovené protokolem o
určení vnějších vlivů je možné provádět pouze na
základě příkazu V vystaveného oprávněnou
osobou v souladu s NV č. 406/2004 Sb.

Provádět svářečské práce a práce iniciačními
zdroji na pracovišti je možné jen na písemný
příkaz 05-04.01-F pověřeného pracovníka dle vyhl.
č. 87/2000 Sb. a interního předpisu Q 05-04 a za
podmínek stanovených čl. 3.4. ČSN 05 0600
(měření koncentrace hořlavého plynu, dodržení
bezpečné vzdálenosti, jejich odstranění nebo
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Pro všechny činnosti v prostředí s nebezpečím
výbuchu tj. výrobu, údržbu, servis a revize musí
být prokazatelně stanoveny „Bližší požadavky na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v prostředí s nebezpečím výbuchu“ v souladu s NV
č. 406/2004 Sb., tj. způsob organizace práce a
pracovních a technologických postupů a bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, dopravních prostředků,
přístrojů a nářadí (dále jen "zařízení") na
pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Riziko výbuchu je nutno posoudit komplexně se
zřetelem na všechny okolnosti práce v prostředí s
nebezpečím výbuchu. Při posuzování rizika
datum 26.01.2017

 požadavky na opatření během provádění prací
(průběžné měření koncentrací nebo látek
v atmosféře, případnou asistenci a další)

výbuchu je nutno posoudit i prostory, do nichž
může výbušná atmosféra proniknout otvory nebo
jinými cestami. Je nutno posoudit rizika výbuchu
zejména se zřetelem na pravděpodobnost výskytu
výbušné atmosféry a její trvání, pravděpodobnost
výskytu zdrojů iniciace, včetně možných výbojů
statické elektřiny a na pravděpodobnost, zda jsou
aktivní a účinné používaná zařízení včetně
instalace, látky, technologické procesy, pracovní
postupy a jejich možné vzájemné působení,
rozsah předpokládaných účinků výbuchu. Na práci
v prostorech s nebezpečím výbuchu a prostorech
bezprostředně navazujících musí být vždy
zodpovědnou osobou, určenou provozovatelem
činnosti koordinujícím provádění opatření k
ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění, vydán písemný příkaz
(„příkaz V"). Instrukce pro případné práce v
prostředí s nebezpečím výbuchu nejsou součástí
podmínek požární bezpečnosti; tyto dokumenty
musí být pro příslušné práce v prostředí s
nebezpečím výbuchu zpracovány. O provádění
prací v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být
předem informovány všechny osoby mající
pracovní či obchodně závazkový vztah k dotčeným
prostorům. Pro výše uvedené práce pak musí být
zaveden systém povolování prací pomocí
formuláře, který v jednotlivých případech bude
podepsán všemi zúčastněnými pracovníky a který
bude obsahovat minimálně následující údaje:

 požadavky na opatření při vzniku mimořádné
situace
 požadavky na kontrolu provedených opatření
před zahájením prací
 požadavky na kontrolu a způsob uvedení
zařízení do provozu po ukončení prací
 podpis osob odpovědných za provádění prací a
bezpečnostní opatření


Při práci v prostředí s výbušnou atmosférou musí
zaměstnanci používat ochranný oděv a obuv
zhotovené z materiálů, které nezpůsobují
elektrostatické výboje schopné iniciovat výbušnou
atmosféru. Stejným oděvem a obuví musí být
vybaveny i jiné osoby, pokud vstupují na
pracoviště v prostorech s nebezpečím výbuchu
nebo se na něm zdržují.

Zásady při práci s hořlavými kapalinami
V případě nezbytné nutnosti použití hořlavé
kapaliny je každý pracovník zhotovitele povinen:


Použít hořlavou kapalinu pouze na základě příkazu
nadřízeného pracovníka a v souladu s pracovní
činností.



Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito
kapalinami.



Práci provádět podle stanoveného a
odsouhlaseného technologického postupu.



Neprovádět tyto práce v blízkosti (min. 15 m) prací
s otevřeným ohněm.



Neukládat na pracovišti větší množství hořlavé
kapaliny než je třeba na 1 směnu.



Neprovádět práce s hořlavými kapalinami
v uzavřených prostorách současně s pracemi
s otevřeným ohněm.

 popis potřebných osobních ochranných
pomůcek a ochranných prostředků



Používat prostředky a nářadí, které jsou určeny
v technologickém postupu.

 požadavky na organizační preventivní opatření
před zahájením prací (seznámení pracovníků
s riziky, s únikovými cestami, s bezpečnostním
značením, s místem pro vypnutí přívodu
elektrické energie a další)



Při práci v uzavřených prostorách dbát na řádnou
ventilaci a používat elektrická zařízení
v příslušném stupni krytí.



Po ukončení denního výkonu zbytky hořlavých
kapalin a prázdné obaly odstranit do určených
skladů a na určená místa odpovědným zástupcem
objednatele.



Při případném rozlití hořlavé kapaliny ji ihned vytřít
do sucha a použitý čistící materiál odstranit do
určených nádob (nebezpečný odpad).



Při práci s hořlavými kapalinami nekouřit a
nepoužívat otevřený plamen.

 místo, prostor provádění prací v prostředí s
nebezpečím výbuchu, určení kompetentních
osob k provádění prací
 dobu a datum zahájení a předpoklad ukončení
prací, přesný popis prováděných prací a
činností odpovědnou osobu za provedení práce
a bezpečnostních opatření složení pracovního
týmu
 popis možných nebezpečí v prostoru, vč.
výskytu nebezpečných látek
 nezbytná opatření k omezení rizik výbuchu
prováděná před a při prováděných pracích a
činnostech (s podpisem osoby za opatření
odpovědné - jako důkaz provedení opatření)

 požadavky na technická preventivní opatření
před zahájením prací (vybavení přenosnými
hasicími přístroji, vybavení prostředky pro
provedení potřebných měření, stanovení
ochranných pásem, např. při svařování,
stanovení kontrolních měření koncentrace
plynů a další)
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Jestliže jsou elektrické práce prováděny v místech,
kde hrozí nebezpečí výbuchu např. manipulace s
hořlavými kapalinami I. a II. třídy nebezpečnosti
musí být přijata následující patření:
 Zakázat nebo zastavit všechny pracovní
činnosti, dokud nejsou přijata příslušná opatření
ke snížení rizika výbuchu, např. vyloučením
emisí hořlavých plynů, větráním atd.
Nebo
 Přijmout v souladu s druhem rizika výbuchu
příslušná opatření, aby riziko možného výbuchu
bylo kontrolováno např.:
- Stálé monitorování ovzduší a zákaz takových
zdrojů energie, které by mohly hořlavou směs
vznítit.



Dodavatel je povinen předat odběrateli spolu se
svým plněním i evidenci odpadů, které vznikly v
rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech
dalších osob podílejících se prostřednictvím
dodavatele na plnění odběratele. Náležitosti
evidence odpadů jsou stanoveny právními
předpisy o odpadech. Předání úplné evidence
odpadů je podmínkou pro splnění závazku
dodavatele.



Jestliže odběratel zavedl na pracovišti třídění
odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i
dodavatele, je dodavatel povinen dodržovat takto
zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých
druhů odpadů. Výše a způsob podílu dodavatele
na nákladech spojených s takovým tříděním
odpadů na pracovišti vyplývá ze smlouvy mezi
odběratelem a dodavatelem.



Nesplní-li dodavatel ani v dodatečné přiměřené
lhůtě stanovené odběratelem povinnosti v oblasti
udržování čistoty na pracovišti a na přístupových
cestách k němu, nebo nakládání s odpady je
odběratel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo
třetí osobou na náklady dodavatele.



Dodavatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební
stroje používané při plnění jeho závazku proti
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a
neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory.
Dodavatel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních
strojů a doplňování provozních náplní na
staveništi.



Dodavatel se zavazuje nakládat s chemickými
látkami a chemickými přípravky na pracovišti
způsobem odpovídajícím právním předpisům o
chemických látkách a chemických přípravcích. Na
výzvu odběratele je dodavatel povinen poskytnout
odběrateli seznam nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění
svého závazku nakládá, jakož i kopie
bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení
dodavatele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou
osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

- Stálé větrání a monitorování ovzduší.
- Omezení pracovní činnosti a použití jiskrově
bezpečného el. zařízení.


Vždy musí být dodrženy provozní pokyny
objednatele 05.05.01-F.

Zásady při práci s hořlavými plyny
V případě nutnosti použití hořlavých plynů je každý
pracovník zhotovitele zejména povinen:


Dbát zvýšené opatrnosti při práci s těmito plyny.



Práci provádět dle stanoveného a odsouhlaseného
technologického postupu.



Tlakové láhve s plyny musí být pevně uchyceny.



Mimo určená místa objednatelem neukládat
zásobní láhve s hořlavými plyny.



Plynové svářecí soupravy musí být po ukončení
denního výkonu uloženy na určené místo.



Při práci s plyny nekouřit.



Po ukončení nebo i přerušení práce vždy uzavřít
láhve s hořlavým plynem.



Po ukončení práce - denně - musí být veškeré
tlakové láhve z přechodných svářecích pracovišť
odstraněny na určená místa objednatelem.



Závěrečné ustanovení
Pokud uvedené zásady dodavatel, zhotovitel, jiná
(další) osoba, pronajímatel nebo provozce nedodrží,
podpisem smlouvy potvrzuje, že si je vědom, že
odpovídá za všechny následky plynoucí ze zakázané
činnosti.

Vždy musí být dodrženy provozní pokyny
objednatele 04.05.01-F.

Životní prostředí s ohledem na požadavek § 3
zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění
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