Příloha k ON 53

Všeobecné podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v BONATRANS GROUP a.s. – NÁKUP SLUŽEB
Práva a povinnosti smluvního partnera:
1. Smluvní partner je povinen:
a)

dodržovat volné únikové cesty a východy, přístup k věcným prostředkům PO (hasicí přístroje a zařízení,
vnitřní a vnější odběrní místa – hydranty), hlavním uzávěrům plynu, vody, hlavním vypínačům el. energie
b) dodržovat příslušné právní předpisy ochrany ŽP
c) zabezpečit prostor staveniště (pracoviště) proti pohybu nepovolaných osob
d) v dostatečném předstihu informovat zaměstnance objednatele-školitele o druhu prací a způsobu jejich
vykonávaní ve vztahu k BOZP
e) předat odpovědnému zaměstnanci objednatele před započetím prací jmenný seznam zaměstnanců s
prohlášením, že všichni byli prokazatelně seznámeni se základními podmínkami a pravidly z oblastí
integrovaného systému řízení (dále jen ISŘ) tj. oblast BOZP, OŽP, PO
f) absolvovat speciální instruktáž u vedoucího konkrétního útvaru nebo jím pověřeného zaměstnance, v jehož
prostorách budou práce probíhat
g) absolvovat školení o PO v rozsahu školení zaměstnanců smluvních partnerů v souladu s vnitřními předpisy
h) postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb. a vnitřními předpisy o PO při provozování
činností, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru jako je práce s otevřeným ohněm zejména svařování,
pálení, pájení a nahřívaní živic, přičemž u těchto činností odpovídá za:
- provedení rozvahy, zda-li jsou nevyhnutelné a zda-li je nelze provést jinak
- nezahájení těchto činností osobami smluvního partnera pokud pracoviště nebude předáno včetně
informací charakterizujících prostředí
- vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti v prostorách, ve kterých se budou provádět a v přilehlých
prostorách
- respektování pravomoci a odpovědností pověřeného zástupce objednatele
- stanovení jmenovité odpovědnosti a bezpečné provedení těchto činností, aby byla snížena na minimum
možnost vzniku jakékoliv nežádoucí události (požár, výbuch, úraz apod.) určení požárního dohledu v
průběhu provádění těchto činností, při jejich přerušení a po jejich skončení provedení prokazatelného
seznámení s podmínkami požární bezpečnosti všech účastníků provádějících tyto činnosti
i) nahlásit skladované množství a druh všech nebezpečných CHLaS a jejich změny, jakož i změny v
protipožárním zabezpečení jejich skladování a projednat podmínky jejich skladování
j) vybavit své zaměstnance ochranným oděvem a obuvi a ostatními ochrannými pomůckami nutnými pro výkon
jeho pracovní činnosti.
k) používat při práci ochranné pomůcky a prostředky stanovené smluvním partnerem a případně i ty ochranné
pomůcky a prostředky, které stanoví objednatel - ochranná přilba:
• oranžové přilby – VIP (významné) návštěvy, exkurze a běžné návštěvy
• žluté přilby – vazači třídy A bez loga a čísla (zaměstnanci externích firem)
• červené přilby – vazači třídy B bez loga a čísla (zaměstnanci externích firem)
• modré přilby bez loga a čísla – ostatní zaměstnanci externích firem
*) výjimečně přilby shodných (ne však žluté a červené) nebo jiných barev mohou používat cizí firmy,
krátkodobě působící v BONATRANS GROUP a.s. V případě, že externí firma není schopna
respektovat toto barevné roztřídění přileb, musí být vazači VŽDY viditelně označeni („hák“ na přilbě).
Dále pak výstražné a informační označení (dle povahy práce, např. výstražná vesta nebo ochranný oděv
s reflexními proužky apod.). Smluvní partner má možnost na požádání obdržet při vstupu (vjezdu) do podniku
ochranné přilby. Jedná se o služby prováděné jednorázově, v případě opakujících se služeb, ochrannou
přilbu zajistí svým zaměstnancům smluvní partner. Zaměstnanci smluvního partnera musí být vždy označeni
příslušností ke svému zaměstnavateli (název firmy) a to na viditelném místě.
l) neprodleně ohlásit mimořádnou situaci, požár atd. na tel. čísle 9 2219, 9 3319, 3333 na pevné lince
objednatele nebo na čísle 604 228 340; v případě úrazu je zaměstnanec smluvního partnera povinen
okamžitě poskytnout první pomoc
m) dbát pokynů zaměstnanců ostrahy a pověřených osob, příp. vedoucích zaměstnanců kupujícího a bez
vyzvání předložit „Povolení vstupu“ či oprávněnost vjezdu při ukončení činnost tyto na vrátnici odevzdat.
n) respektovat informace a řídit se upozorněními a pokyny, které jsou mu sdělovány bezpečnostními,
výstražnými, informačními tabulkami umístěnými areálu kupujícího
o) je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou
skupinu; vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za zajišťování BOZP, OŽP a PO celé
skupiny; o svých povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny řádně poučen pověřeným zástupcem
objednavatele ještě před zahájením prací
p) používat pouze určené vrátnice, komunikace a přístupové trasy, které slouží ke vstupu na pracoviště, do
sociálních zařízení, kantýny či jídelny, pohybovat se pouze na pracovištích, kde plní své pracovní povinnosti,
používat pouze povolené parkoviště
q) při vstupu, vjezdu nechat zaevidovat na vrátnici materiál a věci, které budou tentýž den vynášeny nebo
vyváženy opět mimo areál objednatele.
r) na převzatém pracovišti, ve vyhrazených prostorách a sociálních zařízeních udržovat pořádek a čistotu
s) při vykonávání činnosti postupovat šetrně k životnímu prostředí, tzn. zejména: parkovat s technikou na
vyhrazených místech, nevylévat odpadní látky do kanalizace nebo na okolní terén, manipulovat s látkami
nebezpečnými vodám jen na k tomu určených a zabezpečených plochách a s vědomím objednatele
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jako původce odpadů, které vzniknou při jeho činnosti, shromažďovat vzniklé odpady vytříděné podle druhu a
zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem - nespalovat odpady;
nelikvidovat odpady uložením do sběrných nádob objednatele bez jeho vědomí; zajistit před předáním
staveniště nebo místa působení po skončení akce odstranění všech odpadů vzniklých z jeho činnosti
u) podrobit se na vyzvání kontrole osob a také vozidel; kontrolována je oprávněnost vjezdu (výjezdu),
odsouhlasení nákladů dle průvodní dokumentace (př. dle dodacího listu) a vybavení vozidla speciálním
nářadím (např. hydraulické zvedáky, doplňkové nádrže pohonných hmot apod.)
v) smluvní partner je povinen podrobit se prověření požití alkoholu pomocí dechové zkoušky, kterou jsou
oprávněni vyžadovat zástupci kontrolních orgánů objednatele
w) při pozitivním výsledku dechové zkoušky nebo odmítnutí dechové zkoušky bude zaměstnanec smluvního
partnera vykázán z areálu objednatele a tato skutečnost bude oznámena zodpovědnému zaměstnanci
smluvního partnera
x) při provádění jakýchkoliv prací se pracovníci musí řídit pokyny zástupce BONATRANS GROUP a.s.; z vlastní
vůle nesmějí pracovníci provést jakoukoliv činnost, která by mohla vést ke vzájemnému ohrožení pracovníků
v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena zástupce BONATRANS GROUP a.s. mimo případy
odvrácení nebezpečí
t)

2. Smluvní partner je odpovědný za:
a)

b)

c)
d)

to, že všichni jeho zaměstnanci jsou odborně (včetně proškolení DTP a pracovních postupů) a zdravotně
způsobilí k výkonu bezpečné a zdravotně nezávadné práce (pracovní činnosti) a je povinen na vyžádání
potřebné doklady doložit
to, že všichni jeho zaměstnanci i zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou prokazatelně proškoleni
z předpisů BOZP, PO, OZP a nese plnou odpovědnost za jejich dodržování
Základní podmínkou spolupráce je prokazatelné školení zaměstnanců externí firmy z následujících
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení:
• NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
• NV 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí.
• NV 101/2005 SB., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a jejích pozdějších
předpisem
• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (platí pro řidiče a
závozníky)
• NV 246/2001 SB., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o
požární prevenci).
Seznámení pracovníků s výše uvedenými předpisy stvrzuje zástupce externí firmy svým podpisem.
za úrazy a škody, které vzniknou porušením právních předpisů z oblastí BOZP a PO
za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na předaném pracovišti (staveništi), ve smyslu §101 zákona č.

262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
3. Smluvní partner má zakázáno:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

provádět u činností vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření bez předchozího schválení
objednatele na vystaveném “Příkazu na práce se zvýšeným nebezpečím” s odborným vyjádřením technika
PO objednatele.
kouřit mimo vyhrazené prostory
požívat alkoholických nápojů či jiných návykových látek v areálu objednavatele
vstupovat do areálu objednavatele pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
donášet alkoholické nápoje do objektů a areálu objednavatele
používat jakýchkoliv mechanismů, nářadí a prostředků ve vlastnictví společnosti BONATRANS GROUP a.s.
bez přímého souhlasu vedoucího práce a předložení dokumentů opravňujících k obsluze nebo použití
zařízení
provádět jakékoliv práce na místech, kde je prováděna činnost pracovníky společnosti BONATRANS
GROUP a.s. bez přímého souhlasu a koordinace prací vedoucím práce nebo jím pověřeným pracovníkem.

Práva a povinnosti objednatele:
1. Objednavatel je povinen
a)
b)

vést evidenci o všech absenčních pracovních úrazech smluvního partnera
zúčastnit se šetření absenčních pracovních úrazů zaměstnanců smluvního partnera, které mu byly
zhotovitelem ohlášeny

2. Objednatel se zavazuje
a)

zajistit zhotoviteli před zahájením prací proškolení pověřeného zaměstnance zhotovitele z bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, o čemž bude proveden zápis
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b)
c)

v provozním deníku (stavebním, montážním deníku nebo jiným určeným písemným dokladem) či na
samostatné presenční listině
předat smluvnímu partnerovi před zahájením prací „Informace o rizicích ohrožujících zdraví v podmínkách
objednatele“
objednatel se zavazuje zajistit na požádání smluvního partnera:
- povolení vstupů a vjezdů pro zaměstnance zhotovitele
- ochranné přilby (u krátkodobé služby)
- vymezení prostoru pracoviště a nezbytného prostoru pro manipulaci při výkonu prací

3. Objednatel je oprávněn
a)
b)

kdykoli vstupovat (prostřednictvím odpovědných zaměstnanců) na pracoviště smluvního partnera, za účelem
provádění kontroly
provádět kontroly zaměřené na bezpečnost práce, požární ochranu nebo jinou kontrolní činnost, zda
zaměstnanci smluvního partnera dodržují ustanovení dohodnutá ve smlouvách nebo jinak dohodnutá a
požadovat odstranění zjištěných nedostatků; o výsledku kontroly bude proveden písemný záznam;
rozhodnutí pověřených zaměstnanců objednatele jsou pro smluvního partnera závazná.

Smluvní partner respektuje níže uvedené stanovisko:
a)

b)

pro případ zjištění porušování všech výše uvedených předpisů zaměstnanci smluvního partnera vč. jeho
subdodavatelů respektuje prodávající níže uvedené postihy:
- po upozornění zaměstnance objednatele je smluvní partner povinen okamžitě sjednat nápravu
- Po prvním opakovaném porušení předpisů má právo objednatel vyúčtovat smluvnímu partnerovi smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč. Za každé další jednotlivé opakující se porušení je smluvní pokuta účtována ve
výši 5.000,- Kč
- pro případ výkonu práce pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnance smluvního
partnera zjištěné v areálu objednatele na základě dechové či krevní zkoušky uhradí smluvní partner
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každé jednotlivé zjištění.
jakékoliv porušení předpisů bude podkladem pro hodnocení smluvního partnera.
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