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Úvod 

V souladu s požadavky specifikace ČSN OHSAS 18001, ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 
50001, které se společnost zavázala dodržovat, chceme zlepšit péči o bezpečnost osob v areálu 
společnosti, zlepšit přístup k ochraně životního prostředí a energetické náročnosti, a to nejen u 
našich kmenových zaměstnanců. K zajištění výše uvedeného vydáváme pro dodavatele 
sjednaných prací pro společnost tyto „Instrukce pro externí firmy a pracovníky“. Požadavek 
vzájemně koordinovat bezpečnost osob je zakotven i v právních předpisech České republiky 
(Zákoník práce - ZP). 

 

Základní ustanovení - §101 ZP  

1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce 
(dále jen "rizika").  

2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo 
zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností 
vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. 
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3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 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. 
 

4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen 
a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a 

prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce 

zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo 
své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnanců. 

 
5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na 

všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 
 

Nejzávažnější hrozící nebezpečí 

• nebezpečí plynoucí z vnitrozávodové dopravy (VZV, nákladní, dodávková a osobní 
vozidla); 

• nebezpečí plynoucí z manipulace s kontejnerem převážející roztavený hliník v hale 
pomocí VZV (rozlití, zachycení projíždějícím VZV, vystříknutí roztaveného hliníku); 

• nebezpečí výbuchu zemního plynu při jeho úniku; 

• nebezpečí plynoucí z vysoké kontaktní teploty pece pro tavení hliníku; 

• nebezpečí nadýchání nebezpečné chemické látky (sklad pryskyřic a aminu, licí linka; 
• nebezpečí uklouznutí a pádu po vydroleném písku v okolí vkládání jader do licí linky; 

• nebezpečí plynoucí z hluku a související omezené možnosti komunikace 
(dokončovací linka, licí linka, tavící pec); 

• nebezpečí úrazu elektrickým proudem v případě nesprávné manipulace s elektrickým 
zařízením nebo zařízením pod elektrickým proudem nebo při přerušení elektrického 
vedení (překopnutí, přeřezání, provrtání a podobně.) 
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Základní pokyny pro dodavatele 

Zaměstnanci dodavatele jsou povinni: 

• respektovat pokyny členů vedení společnosti, pracovníka společnosti, který byl určen jako 
odpovědná osoba (pověřený zástupce), osoby odpovědné za oblast BOZP a životního 
prostředí 

• každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem a/nebo vedoucím 
provozu nebo po vystavení písemného povolení pověřeným zástupcem; 

• respektovat pokyny vedoucích provozů, mistrů, v jejichž  provozech vykonávají sjednané 
práce, nebo se zde pohybují 

• nevnášet do areálu společnosti alkoholické nápoje nebo omamné látky 
• nevstupovat do areálu společnosti pod vlivem alkoholu nebo omamných látek; 

• při podezření z požití alkoholických nápojů nebo omamných látek se podrobit orientační 
dechové zkoušce, kterou je jim oprávněn nařídit pověřený zástupce vedení společnosti, 
případně lékařskému vyšetření; 

• podrobit se namátkové prohlídce vozidel a zavazadel; 

• jakékoliv práce v areálu společnosti smí provádět jen pracovníci splňující v den práce 
požadavky na odbornou způsobilost nebo kvalifikaci a zdravotně způsobilí pro danou 
činnost; 

• zaměstnanci dodavatele musí být proškoleni svým vedoucím zaměstnancem v souladu s 
požadavky Části V. Zákoníku práce (§§ 101 - 108); 

• doklady o splnění kvalifikačních požadavků nebo zdravotní způsobilosti je dodavatel 
povinen předložit kdykoliv na požádání; 

• průkazy opravňující k určeným činnostem jsou povinni mít zaměstnanci dodavatele u 
sebe; 

• asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím 
provádí dodavatel z řad svých řádně proškolených zaměstnanců; 

• není dovoleno jakkoliv uloženým materiálem blokovat únikové cesty a únikové východy, 
rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné 
nebo pojízdné hasicí přístroje; 

• přede zahájením prací seznámit se s Poplachovými směrnicemi; 
• při zjištění požáru postupovat v souladu s Poplachovými směrnicemi; 

• respektovat zákaz používání elektrických spotřebičů, které nejsou nezbytně nutné ke 
splnění sjednané práce; 
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• povinnost písemně informovat pověřeného zástupce a to s dostatečným předstihem před 
zahájením o činnostech dodavatele, které mohou mít negativní dopad na bezpečnost 
osob, na pracovní prostředí v areálu společnosti, na bezpečnost technických zařízení 
nebo na požární bezpečnost; 

• dodavatel je povinen pro každou samostatnou skupinu svých zaměstnanců v areálu 
společnosti určit svého zástupce pro případná jednání s pověřeným zástupcem; 

• nejvyšší povolená rychlost v areálu společnosti je 20 km/hod, v místě nákladní váhy a 
uvnitř budov 5 km/h; 

• při chůzi v areálu společnosti a halách dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na 
provoz dopravních prostředků (nákladní automobily, VZV) a provoz technologického 
zařízení (licí linka, tavící a udržovací pec); 

• vjezd vozidel dodavatele do areálu společnosti je povolen pouze za účelem vyložení nebo 
naložení nákladu; 

• vjezd vozidel vedoucích zaměstnanců dodavatele za účelem kontrolní činnosti nebo 
dozoru není dovolen. Výjimku může udělit člen vedení společnosti, osoba odpovědná za 
BOZP a PO nebo pověřený zástupce; 

• vozidla dodavatele smí parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu. 

 

 

Všechny činnosti prováděny jen na písemné povolení, např: 

• práce s otevřeným ohněm; 

• práce emitující teplo, pokud jsou prováděny v prostředí s nebezpečím výbuchu a/nebo 
požáru; 

• práce na jeřábových drahách nebo na tělesech jeřábů; 

• práce, pro které je nutné odstavit a zajistit proti spuštění část výrobní linky nebo 
technologického zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku; 

• práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (silo pro skladování písku); 

• práce na elektrickém zařízení, 

• práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou 

• výkopové práce 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

• práce se zdroji ionizujícího záření 
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Povolení vystavuje pověřený zástupce nebo osoba odpovědná za BOZP a PO, v jejich 
nepřítomnosti nesnese-li věc odkladu vedoucí provozu.  

Písemné povolení musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři, který je generován 
z SW RISCON, přičemž musí být vystaveno zásadně před zahájením práce.  

Písemné povolení se nevystavuje v případě, kdy bylo pracoviště nebo staveniště prokazatelně 
předáno externí firmě. Prokazatelné předání (převzetí) pracoviště se provádí zápisem do 
stavebního (montážního) deníku nebo zvláštním formulářem. 

 

Minimální osobní ochranné prostředky 

• ochranné brýle 

• pracovní oděv 
• bezpečnostní obuv kategorie S1 nebo vyšší 

• zátkové nebo mušlové chrániče sluchu 
• reflexní vesta 
• zátkové chrániče sluchu 

Přenášení povinností na další subdodavatele 

• dodavatel je povinen, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést 
tyto bezpečnostní povinnosti dále na tohoto subdodavatele a to prokazatelně písemnou 
formou; 

• na požádání je primární dodavatel povinen předložit příslušné doklady o přenesení těchto 
povinností; 

• odpovědnost za škody ve vztahu ke společnosti spočívá vždy na primárním dodavateli; 
vypořádání odpovědnosti za škody mezi dodavatelem a jeho subdodavateli je věcí 
primárního dodavatele. 

 

Základní vybavení 

• dodavatel je povinen používat ke splnění sjednané práce vlastní základní vybavení, jedná 
se zejména: 
- nářadí, nástroje, přístroje, 

- hasicí přístroje, pokud provádí požárně nebezpečnou činnost, 
- žebříky, dvojité žebříky, manipulační vozíky, 
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- pracovní pomůcky (měřidla, směsi apod.), 

- technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu, 
- prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce. 

 

• výše uvedené základní vybavení musí odpovídat podmínkám a prostředí, v jakém budou 
používány; 

• Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky dodavatele musí být čisté a 
udržované v dobrém stavu. 

• v případě, že pro splnění sjednané práce bude nezbytné použít prostředky společnosti 
(např. jeřáb, VZV), musí být tato okolnost předem projednána a schválena pověřeným 
zástupcem. 

 

Formy bezpečnostního sdělení 

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je dodavatel povinen bezpodmínečně dodržovat a sám 
uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace: 

• bezpečnostní tabulky 
- výstrahy 

- zákazy 
- příkazy 
- bezpečnostní zařízení (zábrany, výstražné pásky, ap.) 

• symboly nebezpečnosti na kontejnerech s nebezpečnými chemickými látkami; 
• světelnou signalizaci (majáčky) na strojích a zařízení; 

• sirény a jiné zvukové signály. 

 

Pokyny pro pohyb a pobyt   

• zaměstnancům dodavatele není dovoleno vstupovat na pracoviště, kam vstup není nutný 
k provedení sjednané práce; 

• zaměstnanci dodavatele jsou povinni používat pro dosažení místa práce jen vyznačené 
vnější nebo vnitřní komunikace nebo cesty určené pověřeným zástupcem nebo osobou 
odpovědnou za BOZP a PO; 
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• zaměstnancům dodavatele není dovoleno zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané 
práce průchody přes provozy, kde nevykonávají sjednanou práci, nebo přes manipulační 
prostor kolem strojů, zařízení a přes skladový prostor kolem skladovaných palet.  

• Dodávané výrobky, materiál a služby musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo 
manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do 
vody apod). 
 
 

Dovoz a používání nebezpečných chemických látek 

• dodavateli je do areálu společnosti zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a 
chemické směsi, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených 
v zákoně o chemických látkách a chemických přípravcích (zák. č. 350/2011 Sb.); 

• výjimky z tohoto zákazu, je-li jejich použití pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být 
popsány ve smlouvě o provedení práce; 

• určený zaměstnanec dodavatele musí mít s sebou v areálu společnosti bezpečnostní listy  
ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým látkám, na které se 
vztahuje platný zákon o chemických látkách a chemických směsích - výjimkou jsou látky 
o celkovém objemu menším než 5 litrů (kg) a technické plyny pro svařování; 

• dodavatelem přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické směsi, které nebyly 
v pracovní den spotřebované, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu 
společnosti odvést, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo 
pro uložení uvedených látek musí být písemně uvedeno v provozní dokumentaci, musí 
splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických látek a chemických 
prostředků a jejich množství nesmí překročit výše uvedené objemy; 

• dodavatel je povinen zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné 
chemické látky a chemické směsi, které spolu mohou reagovat a při reakci ohrozit zdraví, 
životy nebo majetek; 

• prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a chemických směsí není 
dovoleno v areálu společnosti ukládat, dodavatel je povinen tyto obaly odvézt v den jejich 
vyprázdnění; 

• všechny dodavatelem do areálu společnosti dovezené kontejnery nebo nádoby s 
nebezpečnými chemickými látkami musí mít technické vlastnosti odpovídající uložené 
chemické látce a jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními 
předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek; 

• během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky do jiných než 
originálních kontejnerů, nádob nebo obalů. 
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Nakládání s odpady 

• dodavatel, jehož činností v areálu společnosti vznikl odpad, je původcem tohoto odpadu a 
tento odpad je likvidován na jeho náklady; 

• není-li písemně dohodnuto jinak, je dodavatel povinen jím v areálu společnosti 
vyprodukovaný odpad ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů; 

• dodavatel je povinen při sjednávání práce doložit oprávnění pro nakládání 
s nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo předložit smlouvu s oprávněnou 
osobou, kterou si ke splnění této povinnosti sjednal; 

• zaměstnanci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu. 

• Zaměstnanci dodavatele budou ve společnosti dodržovat stanovený systém třídění 
odpadů. 

 

 

Kontakty 

V případě, že je nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním 
bezpečnosti zaměstnanců dodavatele nebo zaměstnanců společnosti v důsledku činnosti 
dodavatele v areálu společnosti a příslušné informace nejsou obsaženy v těchto podmínkách, 
obracejte se na: 

Osobu zodpovědnou za BOZP a PO ve společnosti 

HSE Manager +420 777 267 830 

 


