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SMĚRNICE

S 3.1.3. Bezpečnostní standard pro dodavatele

Určeno výhradně pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení
dokumentace mimo prostory společnosti není dovoleno, pokud to není písemně odsouhlaseno
představenstvem Mostecká montážní a.s. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny
"NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci".

Statutární zástupci Mostecká montážní a.s. jsou povinni prokazatelně seznámit s jeho obsahem
všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu
je pro vedoucí zaměstnance do řídící úrovně příslušného útvaru povinná.
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1 Cíle a použití
Stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí pro dodavatele
prací (kontraktory a jejich subdodavatele) pohybujících se a pracujících v prostorách společnosti nebo
na pracovištích, které jsou smluvně zajišťovány na základě smlouvy.
Směrnice je závazná pro zaměstnance společnosti uvedené ve smlouvě s kontraktorem, dále pro
zaměstnance připravující a uzavírající smlouvy, zaměstnance Mostecká montážní a.s provádějící
školení zaměstnanců kontraktora a zaměstnance jiných organizací (kontraktory).
Jiné osoby (návštěvy, exkurze) se mohou v prostorách společnosti pohybovat pouze v doprovodu
zaměstnance společnosti, proto se na tyto osoby tato směrnice přímo nevztahuje.
Tento Normativ se dále nevztahuje na zaměstnance státních a správních orgánů (Policii ČR, celní
správu, Oblastní inspekce práce a jiné kontrolní orgány), jejichž činnost a chování při výkonu jejich
pravomocí upravují specifické obecně závazné právní předpisy.
Platí v celé společnosti Mostecká montážní a.s. a pro dodavatele prací na základě uzavřeného
smluvního vztahu.

2 Základní ustanovení
Směrnice je určena jako povinná příloha smluvního vztahu všem dodavatelům, kteří se oprávněně
zdržují nebo vykonávají na základě příslušné smlouvy nebo jednorázové objednávky jakoukoliv
pracovní činnost nebo službu pro společnost Mostecká montážní a.s. Aktuální verze je zpřístupněna
na internetu https://www.mostecka-montazni.cz.

3 Legislativa
Vybrané předpisy v platném znění:
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů,
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách
 NV č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
 Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení
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 NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti
 NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti
 NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti
 NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na
zajištění jejich bezpečnosti
 NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických
zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

4 Zkratky a definice
Výraz

Definice

BOZP

Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN

Česká státní norma

GŘ

Generální ředitel

NCHLaS

Nebezpečné chemické látky a směsi

OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky

OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná

PLS

Pracovnělékařská služba

PO

Požární ochrana

PV

Představitel vedení

QMS

(z angličtiny) Quality Management System = Systém řízení kvality

Společnost

Mostecká montážní a.s.

5 Pojmy
Výraz

Definice

Dodavatel prací (kontraktor)
Zaměstnavatel

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je v obchodněprávním
nebo občanskoprávním vztahu se společností a jako smluvní strana
poskytuje, respektive je povinna poskytovat smluvní (popř. ze
smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti.

Návštěva

Osoba či skupina osob (návštěva, exkurze) pohybující se v doprovodu
zaměstnance společnosti v areálu společnosti.

Povolení k práci

Povolení k práci je písemný doklad opravňující osoby provést
příslušnou práci, varující ohledně možných nebezpečí a
vyjmenovávající preventivní opatření, která jsou potřebná pro
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bezpečné provedení práce.
Zaměstnanec společnosti

Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností, na
základě pracovní smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která
zastává pracovní pozici ve společnosti na základě jiných dohod, smluv.

6 Odpovědnost, povinnosti, pravomoci ve smluvním vztahu
6.1

Povinnosti dodavatele

a)

Předložit ve lhůtě stanovené Smlouvou o dílo následující doklady:
 kopii uzavřené pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí
činností, včetně pojištění na náhradu oprávněných nákladů léčení vynaložených zdravotní
pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance, který utrpěl
tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 vyhodnocená rizika možného ohrožení života a zdraví vyplývající z charakteru jím
vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců
objednatele, případně dalších osob, které se v areálu objednatele/zákazníka pohybují
s jeho vědomím, viz Příloha B tohoto dokumentu,
 podepsané prohlášení o odborné, a zdravotní způsobilosti zaměstnanců dodavatele a o
tom, že veškerá používaná zařízení jsou kontrolována a revidována dle platné legislativy
a norem, viz Příloha C.

b)

V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zajistit, aby v každé pracovní skupině byl
minimálně jeden pracovník schopný tlumočit a zajistit přenesení informací při absolvovaných
školeních, při pracovní činnosti, i při řešení mimořádných situací, nehod apod.
Zajistit na vlastní náklady, a to před zahájením realizace díla:
 účast svých zaměstnanců na vstupním školení v areálu objednatele/zákazníka ve
smluveném termínu,
 účast svých zaměstnanců na školení z místních podmínek pracoviště, organizovaného
objednatelem,
 prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s riziky možného ohrožení života a zdraví
vyskytujícími se v prostorách společnosti, případně s riziky možného ohrožení života a
zdraví objednatele/zákazníka, pokud předmět díla bude realizován v jeho v areálu,
 prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se závaznými normami, interními předpisy
objednatele/zákazníka, s tímto dokumentem a se všemi povinnostmi vyplývajícími ze
smluvního vztahu.

c)

d)

e)

f)

Platnost:

Vybavit na vlastní náklady své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky
(OOPP) v souladu se Smlouvou o dílo a pracovní oděvy svých zaměstnanců označit svým
logem a jmenovkou. Toto vyžadovat i od svých subdodavatelů.
Pracovní oděv inherentně nehořlavý, antistatický (vyrobné z nehořlavého vlákna, impregnace
není přípustná), vybavený reflexnímu pruhy na bluze a kalhotách popř. zimních doplňcích,
které musí splňovat výše uvedené materiálové vlastnosti. Pracovní bezpečnostní kotníčkovou
obuv typu S3, pracovní ochrannou přilbu, ochranné bezpečnostní brýle s bočním vedením.
V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zodpovídá za to, že budou mít všechny
doklady v pořádku (povolení k pobytu, pracovní povolení, kvalifikační doklady.zdravotní
způsobilost atd.) a zajistí, aby v každé skupině těchto pracovníků byl minimálně jeden
pracovník schopný tlumočit z cizí řeči do českého jazyka.
Neprodleně nahlásit objednateli, případně odd. IMS&HSEQ každý pracovní úraz, který utrpěl
v prostorách společnosti nebo v areálu objednatele/zákazníka jeho zaměstnanec včetně
všech náležitostí potřebných pro sepsání hlášení o úrazu dle platné legislativy.
10.10.2022
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Neprodleně písemně informovat objednatele o výsledcích vyšetřování a stanovených opatření u
každé nehody nebo skoronehody1, k níž došlo v příčinné souvislosti s činností jeho zaměstnanců
v prostorách společnosti nebo v areálu objednatele/zákazníka, a jejíž vyšetřování nespadá dle
příslušných právních předpisů do kompetence objednatele.
Prokazatelně přenést povinnosti uvedené v tomto dokumentu na své subdodavatele a
následně kontrolovat jejich plnění.

Zákazy
 Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a užívat jiné návykové a omamné látky na
pracovištích společnosti nebo na pracovištích souvisejích s výkonem činností dle
smluvního vztahu kontraktora a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nastupovat pod
jejich vlivem do práce a přinášet je na pracoviště. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných
návykových nebo omamných látek je vstup do areálu společnosti a místa výkonu práce
nebo činností zakázán.
 Je zakázáno vstupovat do provozních nebo skladových prostorů, kde kontraktoři neplní
svoje pracovní úkoly. Při vstupu na jakékoliv pracoviště společnosti platí pro kontraktory
ohlašovací povinnost tím, že se ohlásí příslušnému vedoucímu daného pracoviště.
Nevstupovat, nebo se nepohybovat po technologickém zařízení (aparáty, potrubí, motory
apod.) kromě míst a prostorů k tomu určených.

6.3

Povolení k práci:
 Pro každou práci s otevřeným ohněm v areálu Dolní Jiřetín platí povinnost vyžádat si
písemné povolení k práci od příslušného vedoucího pracoviště (nebo od jeho zástupce).
Jakákoliv manipulace na výrobním a nevýrobním zařízení bez vědomí příslušných
zaměstnanců společnosti je zakázána.
 Povolení k práci na jiných pracovištích než v areálu společnosti Dolní Jiřetín se postupuje
požadavky objednavatele resp. předpisy, které k tomuto účelu určené.
 Před zahájením jakékoliv práce provedou vystavovatel, zadavatel a příjemce „Povolení k
práci“ zhodnocení rizik, která by mohla ohrozit bezpečnost zařízení a osob provádějících
práci. Na základě tohoto zhodnocení budou stanoveny osobní ochranné pracovní
prostředky, způsob bezpečného provedení prací, popř. další detaily provedení práce.

6.4

Ostatní činnosti
 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů (týká se i
OSVČ), jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a
pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro
všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných
zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k
ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
 Veškerá zařízení a stroje používané k práci v prostorách a na pracovištích společnosti
(svářečky, vrátky, ruční elektrické nářadí, zemní stroje, jeřáby apod.) musí mít platné
kontroly provozuschopnosti a zkoušky; mohou je obsluhovat pouze osoby s příslušnou

1

Skoronehoda – událost, která nastala a při které mohlo dojít k úrazu nebo poškození zařízení (popř. k oběma případům současně), ale pouze
náhodnou shodou okolností k tomuto následku nedošlo.
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kvalifikací a oprávněním v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména musí splňovat požadavky nařízení vlády, kterým se stanoví bližší
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a
nářadí). Kontroly provozuschopnosti a zkoušky těchto zařízení/strojů musí být prováděny
s výsledky vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich provozu. V případě jednorázových akcí
musí být kontrola provozuschopnosti provedena nejpozději 3 měsíce před nasazením
zařízení/stroje ve společnosti.
Lešení, která budou kontraktoři montovat/demontovat, nebo která si nechají zhotovit jinou
organizací, musí splňovat podmínky uvedené v obecně závazných právních předpisech,
relevantních technických normách a směrnicích společnosti.
Pokud některé organizace používají při své práci „nestandardní postupy“ např. práce ve
výškách bez lešení s použitím horolezecké techniky, vstup do uzavřených prostor nebo
pod úrovní terénu, je třeba, aby takovéto postupy byly přílohou písemného povolení
k práci.
Všechny práce mohou být prováděny pouze osobami pro tyto práce odborně a zdravotně
způsobilými.
Každý zaměstnanec kontraktora provádějící práci pro společnost musí být na svrchním
pracovním oděvu označen názvem či logem firmy mateřské společnosti a jmenovkou.
Pokud není takto označen na pracovním oděvu, pak jako dočasné opatření je možno
provést tato označení na přední straně pracovní ochranné přilby.

Společnost

6.5




 Si vyhrazuje právo provádět kontroly na všech pracovištích (včetně vyčleněného
pracoviště), kde pracují kontraktoři. Pokud vedoucí zaměstnanci společnosti zjistí zásadní
porušení bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí jsou oprávnění okamžitě
práci zastavit a povolení k práci odejmout a vykázat kontraktory z prostor společnosti.
 V zájmu zvyšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajištění požární
ochrany jsou kontraktoři povinni provádět:
bezpečnostní prověrky svých pracovišť a zařízení, (např. zápisem do montážního nebo
stavebního deníku)
preventivní požární prohlídky a stanovení požárního dohledu pracovišť a stavenišť.
 Dle potřeby je možné si přizvat k těmto prověrkám a prohlídkám odborné zaměstnance
společnosti.

Používání zařízení pro detekci plynů a měření meze výbušnosti

6.6

 V případě používání vlastních přístrojů pro měření obsahu škodlivin, kyslíku, uhlovodíků atd.,
v ovzduší musí kontraktoři na vyžádání předložit před zahájením prací odpovědnému
zaměstnanci společnosti oprávněnému jednat ve věcech technických dle uzavřené smlouvy
 a zástupci odd. BOZP a PO doklad o platné kalibraci přístroje a o proškolení z návodu a
obsluhy tohoto přístroje. Obsluha musí znát postupy pro případ alarmové signalizace přístroje.

6.7

Pohyb vozidel
 Za bezpečnou jízdu motorového vozidla plně odpovídá řidič motorového vozidla. Pro provoz
na silnicích a komunikacích ve společnosti platí zákon o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění, a následující odchylky stanovené místní
úpravou:
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 nejvyšší povolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje v areálu společnosti je 20
km/hod,
 podjezdy pod potrubím, ocelovými mosty křižující komunikace v areálu společnosti Dolní
Jiřetím nejsou označovány dopravní značkou při vyšším průjezdním profilu, než je 3,0m.
Na jiných pracovištích mimo areál Dolní Jiřetím je stanoveno dopravním značením v místě
prováděných prací.
 parkování je povolené pouze na místech k tomu určených,
 je zakázáno parkovat v okruhu 3m od zařízení nebo prostředků požární ochrany,
 je zakázáno parkovat ne nezpevněných plochách.

Řidič vozidla nebo pracovního stroje je povinnen:

6.8

dát přednost vozidlům s právem přednosti v jízdě (sanitním vozům, vozidlům policie apod.),
dodržovat zákaz kouření v kabinách vozidel nebo pracovních strojů,
nevjíždět bez povolení do staveb nebo výrobních prostorů,
vyžádat si určení trasy pro přepravu zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo vozidel
či pracovních strojů od vedoucího správy majetku společnosti, popř. odpovědně osoby
v daném areálu mimo společnost,
 zajistit, aby dlouhé náklady, např. potrubí, kulatina, tyče apod. nebyly ani z části vlečeny po
vozovce,
 dbát pokynů zaměstnanců ostrahy areálu společnosti a kontrolních orgánů,
 hlásit ihned dopravní nehodu nebo i poškození dopravní značky vedoucímu správy majetku
společnosti, který zajistí předání informace oprávněným osobám.





Školení

6.9

V případě prací na jiných pracovištích mimo areál Dolní Jiřetín, Košťany, kde je zavedený systém
vstupního vškolení BOZP, PO a ŽP musí kontraktoři toto školení absolvovat.
 Proškolený zaměstnanec obdrží doklad o absolvování školení (např. prezenční listinu,
kartičku), kterou je povinen na vyžádání vždy předložit ke kontrole. Pokud tento doklad
nebude mít u sebe, bude tomuto zastavena práce do doby předložení.
 Platnost školení trvá 24 měsíců od data k datu. Netýká se kontraktorů v areálu Dolní Jiřetín
a Košťany.
 Před zahájením prací kontraktoři jsou povinni absolvovat školení z místních podmínek daného
pracoviště – dle tematického a časového plánu školení z místních podmínek (školí zástupce
pracoviště, kde se práce nebo činnosti budou provádět). Doklad o provedeném školení z
místních podmínek bude uložen u osoby, která školení provedla. Platnost školení trvá 24
měsíců od data k datu, pokud nedojde ke změnám místních podmínek na pracovišti. V tomto
případě příslušný vedoucí zaměstnanec provede mimořádné školení z místních podmínek.
 V případě že kontraktor provádí obsluhu zařízení, které je majetkem společnosti, musí být
před zahájením práce zaškolen z provozních předpisů vztahujících se k danému zařízení a
činnostem. Zaškolení zajistí příslušný vedoucí daného pracoviště.

6.10 Vybavení OOPP
 Kontraktoři musí používat v provozních a přilehlých prostorech společnosti tyto osobní
ochranné pracovní prostředky:
 Min. požadavky na vybavení OOPP:
 ochranná antistatická přilba
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 ochranné brýle s boční ochranou
 uzavřená bezpečnostní obuv, antistatická, se zpevněnou špičkou a stélkou, odolná proti
chemickým látkám (typ S3)
 ochranný pracovní oděv (blůza, kalhoty)
 v případě kde je specifikováno na základě požadavku externího pracoviště je nutné
používat specifické OOPP (např. ochranný pracvní oděv multinormní se sníženou
hořlavostí, která je tvořena nehořlavým vláknem o minimální hustotě 220 g/m 2, antistatický)
impregnace oděvu není dovolena,
 ochranné pracovní rukavice (podle druhu prací).
 Svářeč/palič musí být vybaven specifickými OOPP dle požadavku ČSN 05 0600 +Z1 až Z4.
Doplňující OOPP mohou být stanoveny v písemném povolení k práci. Nejčastěji se jedná o tyto
OOPP:
 Ochrana dýchacího ústrojí (např. úniková kukla popř. respirátor, ochranná maska s
příslušným filtrem proti účinkům nebezpečné látky)
 ochrana sluchu
 ochrana obličeje

7 Ostatní činnosti
Práce v uzavřených prostorách

7.1

Veškeré práce v uzavřených prostorech, nádobách a zařízeních např. tancích, pecích, kolonách,
kanálech musí být prováděny v souladu s Povolením k práci, se kterým musí být všechny osoby před
zahájením prací prokazatelně seznámeny. Na každou tuto práci musí být vystaven „Plán záchrany
osob“. Bez vystaveného povolení k práci a Plánu záchrany osob je zakázáno vstupovat do uzavřených
prostorů a nádob.

Práce na ochozech a roštových podlahách

7.2

Prostor pod vyvýšeným pracovištěm musí být výrazně označen výstražnou tabulkou „Pozor! Nahoře
se pracuje!“.
 Při práci na ochozech nebo roštových podlahách (roštech) se vyžaduje, aby všechny osoby
dbaly na únosnost a snadnou možnost mechanického poškození těchto podlah. Je zakázáno
manipulovat s těžkými předměty na holých roštech. Je-li předpoklad, že se s těžkými
předměty bude muset manipulovat, musí se rošty pokrýt dostatečně silnými podlážkami nebo
prkny, která zabrání poškození roštů.
 Musí-li být z jakýchkoliv důvodů odstraněny podlahové rošty, kryty nad kanály, jímkami apod.,
musí být vzniklé otvory nebo prohlubně bezpečně ohrazeny nebo zajištěny – dozorovány další
osobou.
 Je přísně zakázáno, ponechat otvory nezajištěny i jen přechodně nebo při přerušení práce.

Práce v kolejišti

7.3

 Jakékoliv práce v kolejišti lze vykonávat pouze na základě zdravotní způsobilosti na základě
zvláštního předpisu a obdrženého písemného povolení k práci. Podmínky uvedené v povolení
je nutno dodržet.
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 Výkopové práce přes nebo podél kolejí do vzdálenosti 3 m od jejich osy a ostatní práce v
tomto prostoru, musí být povoleny oddělením železniční dopravy. Průjezdní profil, tj. 3 m od
osy koleje na obě strany, nesmí být zatarasen a znečišťován, jinak je ohrožena bezpečnost
železniční dopravy a osob.
 Dočasné uložení materiálů povoluje vedoucí oddělení, v jehož obvodu se dočasné složiště
nalézá a zástupce oddělení železniční dopravy. Toto dočasné složiště se povoluje na dobu
maximálně 3 měsíců.
 Při dočasném uložení matriálu v blízkosti koleje musí být dodrženy tyto bezpečné vzdálenosti:
 při uložení materiálu nebo kusového zboží nejméně 3 m od osy koleje, materiál musí být
zajištěn proti sesutí směrem ke koleji,
 při uložení sypkého materiálu – vzdálenost krajní meze hromady rovněž nejméně 3 m od
osy koleje.
Stavební a montážní práce v blízkosti kolejí, pokud by tím byl dotčen průjezdní profil, tj. 3 m od osy
koleje a 5,20 m od temene koleje do výšky, jsou zakázány.

Práce na elektrických zařízeních

7.4

 Činnost na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s předepsanou kvalifikací,
odpovídající druhu činnosti ve smyslu zákona o VTZ a provádícho NV, v platném znění. Všem
ostatním osobám jsou opravy nebo výměny částí elektrického zařízení přísně zakázány.
 Při práci na elektrickém zařízení i při opravách strojů s el. pohonem, musí být el. zařízení a
spínače zajištěny tak, aby nedošlo třeba jen i k náhodnému (nahodilému) uvedení zařízení do
chodu.
 Jiné organizace (zhotovitel, smluvní partner, dodavatel prací), jsou povinny zajistit, aby jimi
používané elektrické zařízení splňovalo požadavky příslušných platných technických norem,
aby bylo řádně provozováno, revidováno a udržováno a neohrožovalo zaměstnance ani
zařízení společnosti.
 Elektrická zařízení, ruční elektrické nářadí, pojízdné a převozní prostředky podléhají
pravidelným kontrolám provozuschopnosti a revizím. Zřizování prozatímních elektrických
zařízení podléhá ustanovení platných technických norem.
Při zapojování el. ručních přístrojů do elektrické zásuvky musí být zachován tento postup:
 nejdříve se spojí el. přístroj s tolika díly přívodního kabelu, aby bylo pohodlně dosaženo el.
zásuvky (délka kabelu je omezena příslušnou platnou technickou normou),
 kabel se bezpečně vyvěsí, aby byl chráněn před poškozením,
 provede se přídavné uzemnění - je-li předepsáno,
 zástrčka kabelu se zastrčí do zásuvky.
V prostorách s nebezpečím výbuchu je nutné používat el. zařízení, nářadí, přístroje a ruční svítidla v
provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro krátkodobé použití elektrických přístrojů, nářadí a
svítidel, které svým provedením neodpovídají platnému stupni nebezpečí výbuchu pro dané
pracoviště, je nutné vystavit písemné povolení k používání těchto prostředků s uvedením, za jakých
podmínek mohou být tyto prostředky používány.
Postup pro užívání prozatímního el. zařízení
 Každý žadatel o zřízení prozatímního el. zařízení musí požádat písemně úsek Elektro z
důvodu určení napájecího bodu, připojení + odjištění a provoz, z důvodu souhlasu odběru el.
energie + souhlas s umístěním. Toto se týká všech žadatelů o prozatímní el. zařízení (údržba,
kontraktoři).
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 Pokud je žádost vypsána na zřízení staveništního transformátoru, rozvaděče, musí být
vypsána další žádost i na vývody z transformátoru (rozvaděče) pokud tento vývod bude použit
pro zřízení dalšího provizorního el. zařízení t.j. unimobuňky, rozvaděče nebo transformátoru.
 Pokud se při kontrole zjistí, že jakékoliv el. zařízení nesplňuje požadavky t.j.: řádné a viditelné
označení (i prodlužovací kabely, přechodky atd.), pravidelné revize, výchozí revizní zprávy
nebo karty pro přenosné el. zařízení, bude toto zařízení okamžitě odpojeno od el. proudu do
zjednání nápravy.
 Prozatímní el. zařízení se zhotovuje nejvýše na dobu 6 měsíců. V odstávkách je tato doba
daná délkou trvání ods. Pokud by toto el. zařízení bylo nutné provozovat i po najetí jednotky je
nutné vystavit novou žádanku se všemi doklady.
 Za bezpečný stav prozatímního el. zařízení odpovídá provozovatel nebo uživatel tohoto
zařízení.
 Všechny doklady, karty, výchozí revizní zprávy, pravidelné revize a žádanky musí být vždy
připraveny ke kontrole. Za toto odpovídá majitel (uživatel) zařízení.

Práce se zdvihadly

7.5

 Se zástupcem společnosti je nutné dohodnout, na které práce s použitím zdvihací techniky
musí být vypracován pracovní postup, který musí být odsouhlasen technikem společnosti
příslušného úseku.
 Je nutno zpracovat systém bezpečné práce, který musí být dodržován při každé činnosti
jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně
se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu.
 Při používání autojeřábů je nutné označit poloměr otáčení nebezpečného prostoru za
autojeřábem.
 Každé zdvihací zařízení musí mít platnou revizi a mohou ho obsluhovat pouze osoby
s patřičnou kvalifikací.
 Neoznačená zdvihadla nebo zdvihadla s prošlou revizí se nesmí používat. Je zakázáno
jakékoliv přetěžování zdvihadel.
 Vázat břemena k určeným zdvihadlům smí pouze vazač, který složil vazačskou zkoušku a má
platný příslušný průkaz vazače, který na vyžádání zástupce objednavatele předloží.
 Prodlévání, chůze a práce pod zavěšenými břemeny jsou zakázány.
 Před nasazením autojeřábu na pracovní pozici si jeřábník ověří u příslušného zaměstnance
společnosti (zadavatel podmínek pro práci - viz „Povolení k práci“), zda nosnost podloží či
terénu, kde bude autojeřáb pracovat, je dostatečná.
 Před každým použitím vysokozdvižného vozíku je nutné provést prohlídku pracovního
prostředí, kde má být vysokozdvižný vozík použit a vyhodnotit jeho možnost nasazení pro
požadovanou manipulaci. Při záporném vyhodnocení je nutné použít náhradní manipulační
prostředky.
 Při každém použití vysokozdvižného vozíku bude přítomna osoba, který bude navigovat
vysokozdvižný vozík v daném prostoru a včas upozorní na případný kontakt vysokozdvižného
vozíku se strojně technologickým zařízením.

Zemní a výkopové práce

7.6

 Výkopové práce mohou být zahájeny pouze na základě písemného povolení vypsaného
vedoucím zaměstnancem pracoviště a odsouhlasené příslušnými útvary.
 Jámy, výkopy a jiné prohlubně na staveništi nebo pracovišti musí být bezpečně přikryty, nebo
ohrazeny.
 Výkopy hlubší 1,3 m musí být bezpečně zapaženy nebo svahovány.
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 Přerušuje-li výkop přístupovou cestu k provozovnám, budovám nebo provoznímu zařízení,
musí být v místě přerušení upraven bezpečný přechod s pevným zábradlím.
 Před zahájením výkopových prací musí být zkontrolovány mapy podzemních kabelových a
jiných rozvodů.
Zhotovitel výkopu je povinen označit výkop cedulkou s následujícími údaji:







Zhotovitel:
Objednatel:
Účel výkopu:
Datum zahájení výkopových prací:
Datum předpokládaného ukončení prací:
Odpovědná osoba za provedení výkopu, č. tel.:

Každý výkop musí splňovat tyto podmínky:
 Musí být zajištěn proti nebezpečí pádu do výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí
být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí,
přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve
výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v
sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech
přechodů nebo přejezdů.
 Výkopy přiléhající ke komunikacím, nebo zasahujícím do nich musí být opatřeny výstražnou
dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným
světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle
místních podmínek.
 Přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny, tam kde je to nutné, (např. vstupy do budov)
přechody o šířce nejméně 0,75 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být
vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím. Přechody nad výkopem hlubokým nad 1,5
m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.
 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
 Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě vstupu osob do výkopu musí být svislé
stěny výkopů zajištěny od hloubky větší než 1,3 m.
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.
 Pokud se při provádění výkopových a zemních prací vyskytne v daném místě předmět, který
by mohl být skrytou výbušninou nebo látka, která by mohla být hořlavinou nebo jinou
chemickou látkou, jsou kontraktoři povinni okamžitě přerušit práci a informovat o situaci
vedoucího pracoviště, popř. příslušný dispečink společnosti, kde se práce provádějí.

7.7

Pravidla pro umístění mobilních buněk

V případech nutnosti umístit v areálu společnosti dočasnou mobilní buňku, je vždy nutný souhlas
vedoucích zaměstnanců společnosti.
Souhlas s umístěním mobilních buněk do prostor výrobních jednotek a nejbližšího okolí dávají vedoucí
oddělení výrobního nebo skladovacího provozu. Tito zaměstnanci před stanovením umístění mobilní
buňky provedou společně s budoucím uživatelem buňky analýzu rizika z hlediska možného ohrožení
jak výrobní jednotky, tak osazenstva mobilní buňky, včetně připojení na energetická média (el. proud,
topná pára apod.). Na základě této analýzy bude stanoveno a povoleno umístění mobilní buňky.
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Mobilní buňky se nesmí umisťovat do:





prostředí s nebezpečím výbuchu
pod potrubní mosty
do prostoru záchytných jímek
do prostorů snižujících průjezdný profil železničních vozidel.

Vzdálenosti, které je nutné dodržet při umisťování mobilních buněk:
 60 m - čerpadla, tlakové nádoby, pojistné ventily do atmosféry, armatury na potrubních
rozvodech pro procesní média, plnící či stáčecí ramena
 30 m - pece, kotle, atmosférické tanky
 15 m - nadzemní potrubní rozvody obsahující hořlaviny a toxické látky.
Zkrácení těchto vzdáleností je podmíněno stanovením bezpečnostních opatření, která vyplynou z
analýzy rizik.

Pravidla pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a směsi a
odpadem

7.8

 chránit zdraví člověka a životní prostředí a zabránit zneužití těchto látek, dále řídit se
výstražnými symboly nebezpečnosti, seznamem standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) a
seznam pokynů pro bezpečné zacházení (P-věty) s NCHLaS
 opravy provádět jen na zařízení řádně vyčištěném a vypláchnutém (zbaveném NCHL)
 zacházet s NCHLaS jen v míře nezbytně nutné, vyvarovat se jejich použití tam, kde je lze
nahradit neškodnými látkami a v tomto směru ovlivnit jejich používání
 udržovat na pracovišti pořádek a čistotu
 vyvarovat se přímého styku NCHLaS s pokožkou a dodržovat zásady osobní hygieny
 používat vždy při práci osobní ochranné pomůcky, přidělené na základě vyhodnocení rizik na
pracovišti dle doporučení v bezpečnostním listu příslušné chemické látky
 hlásit poškození osobních ochranných pomůcek nadřízenému zaměstnanci
 hlásit okamžitě nadřízenému zaměstnanci každou závadu a úraz v oblasti nakládání s
NCHLaS
 poskytnout neodkladně postiženému předlékařskou první pomoc
 skladovat NCHLaS v původních obalech, v případě skladování v jiných nádobách než od
výrobce, (zásobníky, náhradní obaly) označit nádobu názvem skladované látky a
odpovídajícím výstražným symbolem nebezpečnosti dle bezpečnostního listu látky
 potrubní vedení s NCHLaS po celou dobu jejich skladování nebo přepravy musí být označeno
piktogramem na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo
názvem chemické látky nebo přípravku
 značky označující nádoby pro skladování nebezpečných chemických látek, přípravků, které
tyto látky nebo přípravky dopravují, nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na
dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení. Značky na potrubním vedení se
umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů
 místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde je skladováno nebo dopravováno více
nebezpečných chemických látek nebo přípravků, musí být označeny značkou výstrahy, pokud
nepostačují značky umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách. Sklady většího počtu
nebezpečných chemických látek nebo přípravků musí být podle dané situace označeny v
blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu
 odpadní NCHLaS nebo znečištěné odpadní obaly předá příslušný zaměstnanec, který s nimi
nakládá,
odpadovému hospodáři, který ji odstraní ve spolupráci s odbornou firmou
oprávněnou k odstraňování nebezpečných odpadů.
 Je zakázáno používat jiné než originální obaly pro NCHLaS.
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8 Ochrana životního prostředí
8.1

Ochrana čistoty ovzduší

a)

Dodavatel provozující v prostorách objednatele nebo v areálu objednatele/zákazníka zdroj
znečištění ovzduší nebo vyvíjející činnosti, které způsobují znečištění ovzduší, je povinen
dodržovat ustanovení zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., a na něj navazujících
právních předpisů.
Dodavatel a jeho zaměstnanci jsou povinni:
•
nevypouštět do ovzduší plyny a páry těkavých organických látek, např. zkapalněné
uhlovodíky apod.,
•
nevypouštět ropné látky na zem ani v tom případě, že by byly vypouštěny na nepropustný
povrch,
•
provádět práce tak, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší prachem,

b)

9 Nakládání s vodou a ochrana vod
a)
b)

Dodavatel je při nakládání s vodou povinen odebírat vodu v místě odběru četností a způsobem,
který je v souladu s obchodní smlouvou či jiným obdobným dokumentem.
Dodavatel je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen:
•
manipulovat s nebezpečnou látkou pouze na zpevněných a vodohospodářsky
zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu
povrchových a podzemních vod a zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti
od vpusti dešťové kanalizace, vodního toku či otevřeného profilu vodovod. potrubí, aby byl
minimalizován únik nebezpečné látky do vod,
•
umístit zařízení, v nichž se nakládá s nebezpečnou látkou tak, aby bylo zabráněno
nežádoucímu úniku látky do okolního terénu, nebo nežádoucímu smísení nebezpečné
látky s odpadními nebo srážkovými vodami,
•
zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami
záchytnými nádobami a vhodnými sorpčními prostředky,
•
nepoužívat dopravní prostředky nebo pracovní stroje, z nichž dochází k úniku pohonných
hmot, mazadel nebo jiných provozních náplní, např. hydraulické kapaliny.

10 Nakládání s odpady
a)

b)

c)

Platnost:

Dodavatel, při jehož činnosti vznikne odpad, je podle zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky
č. 273/2021 o odpadech původcem tohoto odpadu, není-li příslušnou smlouvou stanoveno
jinak.
Dodavatel je při nakládání s odpady povinen:
•
nevyužívat k dočasnému skladování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objednatele,
nebylo-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak; v takovém případě při dočasném
skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí nebo únikům
odpadů do okolí,
•
neskladovat odpady mimo sběrové nádoby (řádně označené) s výjimkou dočasného
skladování kovového šrotu nebo nekontaminované stavební izolace před jejich odvozem
ke konečnému zneškodnění.
Zaměstnanci dodavatele jsou povinni:
•
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
•
třídit odpad podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit je před únikem do životního
prostředí,
•
vytříděný odpad ukládat na určené místo do označených nádob pro jednotlivé druhy
odpadů,
•
udržovat pořádek ve sběrných místech.
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