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POKYNY PRO ZHOTOVITELE, NÁJEMCE A VLASTNÍKY OBJEKTŮ
PŘI VYKONÁVÁNÍ PRACÍ V AREÁLU Synthesia, a.s.
(8. vydání, červenec 2019)
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Účel a poslání předpisu
Tento předpis stanoví bezpečnostní a jiné požadavky pro firmy působící v areálu Synthesia,
a.s., (dále jen společnost), který společnost spravuje a zajišťuje v něm ochranu, BOZP, PO,
havarijní prevenci, ochranu pracovního a životního prostředí, v souvislosti s činností jiných
osob a jejich pohybem, případně pohybem jejich zaměstnanců v areálu společnosti. Shrnuje
nejdůležitější požadavky, vybrané z organizačních a řídicích norem společnosti, týkající se výše
uvedených oblastí, k jejichž plnění společnost v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce zavazuje všechny právnické a fyzické osoby, které se v areálu společnosti zdržují
s jejím vědomím.
2. Výchozí a související předpisy
Výchozí a související předpisy jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto předpisu.
3. Vymezení pojmů, definicí a zkratek
Areál společnosti - tj. souvislé oplocené území i neoplocené území např. administrativní
budovy, sklady a skládky, které společnost vlastní nebo je užívá.
Zhotovitel - fyzická nebo právnická osoba vybraná k realizaci zakázky (případně jeho
subdodavatel).
Nájemce - fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným ve
smlouvě nebo užívající pronajatý prostor za sjednanou cenu nájmu (případně jeho
subdodavatel).
Firmy působící v areálu společnosti - zhotovitel, nájemce a vlastník objektu (pozemku) v areálu
společnosti.
Riziko - nežádoucí následek (např. škoda, újma, ztráta, poškození zdraví …), který může za
určitých podmínek vzniknout s nějakou pravděpodobností.
NL - nebezpečná látka (chemická látka nebo chemická směs), která vykazuje jednu nebo více
nebezpečných vlastností klasifikovaných podle příslušné legislativy, o chemických
látkách a chemických směsích a na základě těchto vlastností a množství by mohla
způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo život osob, živých organizmů, životního
prostředí nebo majetku.
Protokol (A, B, E) - písemný doklad, který obsahuje nařízení o technických a organizačních
opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti pracujících při práci na zařízení nebo v jeho
blízkosti.
Použité zkratky:
BOZP
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČIŽP
- Česká inspekce životního prostředí
ČSN
- Česká technická norma
DaHBS
- Dispečink a havarijně bezpečnostní služby – havarijní prevence
HZSp
- hasičský záchranný sbor podniku
HP
- hygiena práce
IDP
- izolační dýchací přístroj
MD/MDS
- Ministerstvo dopravy/Ministerstvo dopravy a spojů
MV
- Ministerstvo vnitra
MŽP
- Ministerstvo životního prostředí
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NL
OOPP
OŽP
PO
SBS
ŽP

- nebezpečná látka (chemická látka nebo chemická směs)
- osobní ochranné pracovní prostředky
- odbor Životní prostředí
- požární ochrana
- soukromá bezpečnostní služba vykonávající ostrahu společnosti
- životní prostředí

II. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE, NÁJEMCE, VLASTNÍKY
OBJEKTŮ
4. Bezpečnost práce
4.1 Souhrn základních povinnosti a zákazů
Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je povinen:
- zajistit péči o BOZP, HP, PO a ochranu životního a pracovního prostředí a provádět práce
v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů a technických norem,
Poznámka: Za zajištění výše uvedeného ustanovení při činnosti svých subdodavatelů v areálu
společnosti plně odpovídá zhotovitel, nájemce, jako by se jednalo o jeho zaměstnance.
Je-li subdodavatel právnická osoba, může být odpovědnost upravena jinak příslušnou
smlouvou, v níž se zhotovitel, nájemce zaváže k plnění povinností tak, jak jsou uvedeny
v tomto předpisu.
- zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně
s ustanoveními dalších organizačních a řídicích norem společnosti ve smyslu příslušné
smlouvy,
- zajistit prokazatelné seznámení zaměstnanců se zásadami bezpečného chování na daném
pracovišti (relevantní části havarijních plánů, příslušná telefonní čísla (odbor DaHBS, HZSp),
únikové východy, prostředky první pomoci, pohyb po pracovišti, atd.) a prokazatelné
seznámení s možnými riziky ohrožení jejich života a zdraví v areálu společnosti, zejména
s účinky chemických látek, se kterými mohou jeho zaměstnanci přijít při pracích do kontaktu,
- provádět práce odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci při výkonu veškerých pracovních činností a činností s nimi
souvisejících (např. přípravné práce, pohyb, chůze apod.) dbali vždy zvýšené opatrnosti a
věnovali jim náležitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastní bezpečnost, své zdraví a
bezpečnost a zdraví jiných osob,
- zajistit, aby jeho zaměstnanci nevykonávali činnost v areálu společnosti pod vlivem alkoholu
ani jiných návykových látek (v areálu společnosti je nulová tolerance na alkohol a návykové
látky), tyto do areálu společnosti nevnášeli a ani pod jejich vlivem do areálu společnosti
nevstupovali a podrobili se orientační zkoušce, případně vyšetření, zda nejsou pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek, které nařídí a provádí oprávnění zaměstnanci
společnosti a SBS a sám se tímto ustanovením řídil,
- zajistit dodržování zákazu kouření v areálu společnosti mimo vyhrazené prostory u svých
zaměstnanců,
- zajistit, aby činnosti zhotovitele, nájemce a práce jeho zaměstnanců v areálu společnosti byly
organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny další osoby, které se v areálu
pohybují,
- předávat seznamy rizik vznikajících při jejich činnosti v areálu společností a řídit se a znát
rizika předaná společností (zákoník práce),
- spolupracovat se všemi zúčastněnými subjekty při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny osoby na pracovišti, plní-li na tomto
pracovišti úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů,
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- prokazatelně přenést povinnosti uvedené v tomto předpisu na své subdodavatele a následně
kontrolovat jejich plnění,
- neprodleně písemně informovat společnost, případně příslušné odborné pracoviště společnosti
o výsledcích vyšetřování a stanovených opatřeních u každé nehody, k nimž došlo v příčinné
souvislosti s činností jeho zaměstnanců v areálu společnosti, a jejíž vyšetřování nespadá dle
příslušných právních předpisů do kompetence společnosti,
- ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) udržovat pořádek a čistotu, uvedené objekty
střežit nebo jinak zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob,
- odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, způsobem odpovídajícím platné legislativě,
- po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej
prostřednictvím předávacího protokolu zpět společnosti,
- respektovat bezpečnostní informační systém v areálu společnosti, tj. informační a
bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén apod.,
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané oprávněnou osobou, vedoucím
zásahu apod. a řídit se jimi,
- zajistit, aby při jím vykonávaných činnostech nemohlo dojít k ohrožení pracovního a ŽP,
vyžádat si souhlas společnosti, bude-li při výkonu své činnosti v areálu společnosti používat
NL ohrožující pracovní nebo ŽP,
- umožnit kontrolu dodržování povinností stanovených týmto předpisem, prováděnou
oprávněnými osobami.
Zhotoviteli, nájemci, vlastníku objektu a jeho zaměstnancům je v areálu společnosti dále
zakázáno:
- provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem
příslušné zakázky,
- vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není zařízení (stroj)
v klidu a řádně zabezpečeno proti náhodnému spuštění,
- vstupovat na pásové dopravníky,
- shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky,
- používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než k tomu
určené prostředky,
- ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest,
- ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo sesutí,
- používat k přepravě a přemisťování předmětů jiné než k tomu určené dopravní (přepravní)
prostředky,
- opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
- prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich nebezpečné
blízkosti,
- vylévat jakékoliv látky do kanalizace, případně do míst, která nejsou určena ke sběru
kapalných odpadů,
- čistit zařízení (např. odrezovat oklepem, škrabkou, kartáčem apod.) bez použití vhodné
ochrany zraku,
- provádět ruční manipulaci se zařízením, ostrými předměty a pohybovat se na žebřících,
ochozech a roštových lávkách bez použití vhodných ochranných rukavic,
- rozpojovat zařízení (např. příruby, stáčecí cesty apod.) bez použití obličejového štítu a dalších
vhodných OOPP, byl-li upozorněn, že nelze zcela vyloučit ani po provedení příslušných
zajišťovacích úkonů v rámci povolovacího řízení, že zařízení neobsahuje zbytky
nebezpečných látek,
- oddělovat nebo řezat materiál, pokud není oddělovaná část zajištěna proti pádu,
- šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném terénu,
- ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo nádoby na odpadky,
- odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní zařízení,
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- prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
- chovat a krmit zvířata, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost osob, případně způsobit
jinou škodu, tato sem přivádět nebo přinášet,
- filmovat a fotografovat bez povolení.
4.2 Vstupní a následné školení, návštěvy
4.2.1 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu provádějící činnost v areálu společnosti je povinen
zajišťovat výchovu svých zaměstnanců k BOZP, PO, hygieně práce a ochraně životního a
pracovního prostředí.
Dále je povinen zajistit:
- před zahájením činnosti ve společnosti účast všech svých zaměstnanců na vstupním školení
ve společnosti,
- opakované školení se provádí každoročně.
4.2.2 Návštěvy zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu obdrží při vyřizování povolení ke vstupu
nebo vjezdu do areálu společnosti proti podpisu Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu (příloha
č. 2 tohoto předpisu). Pokyny obdrží rovněž jiné osoby provádějící v areálu společnosti pro
zhotovitele, nájemce jednorázovou nebo krátkodobou činnost (do 7 kalendářních dnů pobytu
v areálu společnosti). Jejich bezpečnost zajišťuje zhotovitel, nájemce jako příjemce Povolení
k práci ve společnosti. Toto se netýká návštěv zhotovitele, nájemce, případně jiných osob
vstupujících do společnosti hlavní vrátnicí Semtín, Rybitví a UMA. Za jejich jednání a
bezpečnost v areálu společnosti odpovídá vždy osoba, která návštěvu ve vrátnici převzala.
4.3 Úraz
4.3.1 Úrazem je i úraz zhotovitele a jeho zaměstnance, nájemce či vlastníka objektu
provádějícího činnost v areálu společnosti a jiné osoby, která se s vědomím zhotovitele,
nájemce, vlastníka objektu zdržuje na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě
příslušné smlouvy v areálu společnosti využívá pro svou činnost.
Poznámka: Pracovištěm zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu se pro účely vyšetřování příčin
vzniku pracovních úrazů ve smyslu tohoto předpisu rozumí areál společnosti.
4.3.2 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen každý úraz svého zaměstnance, k němuž
došlo v areálu společnosti neprodleně nahlásit na havarijní tísňové č. tel. 5555.
V případě, že zjištěné skutečnosti nasvědčují, že v souvislosti se vznikem úrazu byl spáchán
trestný čin, též Policii ČR.
V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel, nájemce, vlastník objektu povinen
současně uvědomit odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4868).
Poznámka: Okamžité měření koncentrací nebezpečných látek zajistí zhotovitel, nájemce,
vlastník objektu prostřednictvím společnosti (není-li příslušnou smlouvou,
případně Povolením k práci stanoveno jinak).
4.3.3 Zjištění příčin vzniku úrazů
Neprodleně poté, kdy se zhotovitel, nájemce, vlastník objektu dozví o vzniku úrazu, je
povinen zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti
vzniku úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly svědky
úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat.
Poznámka: V případě podezření na zavinění (i částečné) úrazu společností je zhotovitel,
nájemce, vlastník objektu povinen přizvat k vyšetřování úrazu bezpečnostního
technika společnosti.
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Dojde-li na pracovišti (vyčleněném zhotoviteli písemným protokolem, nájemci příslušnou
smlouvou) k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, odpovědný zástupce
zhotovitele, nájemce ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu.
Dojde-li na pracovišti společnosti [na němž zaměstnanci zhotovitele, kteří mají svého
určeného vedoucího, vykonávají pracovní činnost na základě příslušné smlouvy (např. údržbu
apod.)] k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, tento odpovědný zástupce
zhotovitele ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu. Ke zjištění příčiny
vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného vedoucího zaměstnance příslušného útvaru
společnosti.
Došlo-li ke vzniku úrazu zaměstnance zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu, kterým
nastala pracovní neschopnost delší než 3 dny, prokazatelně zaviněním některého z útvarů
společnosti (i částečným), navrhuje příslušná opatření odpovědný vedoucí zaměstnanec tohoto
útvaru a odpovídá za jejich realizaci.
V případě smrtelného úrazu, který utrpěli zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka
objektu v areálu společnosti, je tento povinen k jeho vyšetřování neprodleně přizvat odborného
zástupce společnosti (č. tel. 4868).
Poznámka: Odborné pracoviště společnosti si může vyžádat účast při vyšetřování i ostatních
pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, nájemce, které posoudí jako závažné.
Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně
na oddělení Bezpečnost práce společnosti, budova M 42, kde jsou záznamy archivovány.
5. Doprava a pohyb osob v areálu společnosti
5.1 Pohyb a jízda v areálu společnosti
5.1.1 Pro silniční provoz vozidel, přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v
areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů
a vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkami uvedenými v tomto předpise.
Komunikace nejsou zpravidla označeny dopravním značením. Veškeré křižovatky
komunikací jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel
přijíždějících zprava, pokud není vodorovným značením na silnici nebo dopravní značkou
určeno jinak.
Při vyjíždění z místa ležícího mimo komunikaci (např. z parkoviště, garáže, výrobny, místa
vykládky a nakládky apod.) na komunikaci, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům
jedoucím po komunikaci.
Maximální dovolená rychlost všech vozidel je 30 km/h, v některých rizikových úsecích může
být dopravní značkou ještě snížena.
Za bezpečnou jízdu vozidla a jednání svého spolujezdce plně zodpovídá řidič. Pro jízdu smí
používat pouze komunikací k tomu určených. V areálu společnosti je zakázáno:
- kouření i v kabině vozidla,
- bezdůvodně vjíždět do prostoru výrobního zařízení.
Do prostoru výrobních zařízení se smí vjíždět pouze na povolení příslušného zaměstnance
společnosti.
Při couvání v prostoru výrobního zařízení je řidič vozidla povinen zajistit vždy bezpečné
couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
Dlouhé náklady (např. potrubí, betonářské ocelové tyče apod.) nesmějí být ani z části vlečeny
po vozovce.
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U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými rozměry
nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy přesunu projednány
předem na oddělení Dispečink společnosti.
5.1.2 Řidič vozidla nebo svědek jsou povinni neprodleně nahlásit dopravní nehodu nebo
poškození komunikace, osvětlení komunikace případně jiného zařízení společnosti telefonicky
na oddělení Dispečink (č. tel. 4402, 4403).
Poznámka: Pokud při dopravní nehodě dojde k znečistění životního a pracovního prostředí
vlivem převáženého nákladu, je řidič povinen na tuto skutečnost při hlášení zvlášť
upozornit.
V případě mimořádných událostí v areálu společnosti může být omezen pohyb vozidel a osob
v ohroženém úseku zaměstnanci odboru DaHBS, oddělení HZSp, členy Zásahové jednotky
SBS, příslušníky Policie ČR, případně jinou osobou, která vzniklé ohrožení zjistí.
Pro řidiče jiných zaměstnavatelů, při jednorázovém vjezdu, platí Bezpečnostní pokyny pro
pobyt a jízdu uvedené v příloze č. 2.
5.1.3 Železniční přejezdy jsou označeny pouze výstražným křížem. Dopravní značky,
upozorňující na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.
Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem posunové čety nebo jinou oprávněnou odborně
způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),
- bylo uvedeno v činnost přejezdové zabezpečovací zařízení.
Přejíždění kolejiště silničními dopravními prostředky mimo železniční přejezdy a na
přechodech pro chodce je zakázáno.
Železniční vlečka v areálu společnosti je rozsáhlá síť železničních kolejí, které spadají do
působnosti UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Její provoz se řídí zvláštními předpisy uvedenými
na Internetu (http://www.unipetroldoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx).
Pohybovat se a pracovat v kolejišti železniční vlečky mohou pouze zaměstnanci vlečkového
provozu, jiní zaměstnanci pouze za jejich přímého dozoru.
Pohybem a prací v kolejišti se rozumí pohyb zaměstnanců, mechanizačních a dopravních
prostředků ve vzdálenosti bližší než 3 m od osy koleje a 5,40 m nad kolejí.
5.1.4 Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu společnosti
řídit pouze osoby, které:
- byly prokazatelně seznámeny s tímto předpisem,
- byly prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky a s návodem na obsluhu
přiděleného vozidla, stanoveným výrobcem,
- se zúčastnily povinného školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném platnými právními
předpisy, provedeného oprávněnou osobou.
5.1.5 Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu smí pověřit řízením malých motorových vozíků na
komunikacích v areálu společnosti pouze ty své zaměstnance, kteří:
- jsou držiteli řidičského oprávnění nejméně skupiny B,
- jsou držiteli platného průkazu řidiče motorového vozíku,
- jsou řádně seznámeni s ustanoveními tohoto předpisu.
5.2 Parkování a stání v areálu společnosti
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Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu v areálu
společnosti jsou určena příslušnou smlouvou, případně povolením ke vjezdu.
Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazená parkoviště (např. v obvodech výroben
společnosti), povoluje toto parkování příslušný zástupce společnosti (např. vedoucí oddělení
výroby, správce obvodu apod.).
Stání a parkování pod potrubními mosty, parkování a garážování vozidel ve výrobních halách
a dílnách, stání na zatravněných plochách, je zakázáno.
Malé motorové vozíky mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na vyhrazených místech,
a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.
5.3 Průjezdnost komunikací v areálu společnosti
Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace v areálu
společnosti, musí být předem schváleny odborným pracovištěm společnosti (č. tel. 4402) a
příslušnými subjekty. Všem schvalovacím a příslušným subjektům musí být rovněž oznámeno
jejich zahájení a ukončení činnosti.
5.4 Přeprava osob a chůze v areálu společnosti
5.4.1 Přeprava osob v areálu společnosti musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními
zákona o silničním provozu. Osoba sedící na sedadle povinně vybaveném bezpečnostním
pásem musí být za jízdy tímto pásem řádně připoutána. Přepravovat osoby v ložném prostoru
nákladního (dodávkového) automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru je
zakázáno.
Chůze v areálu společnosti je povolena po levé straně vozovky. Chůze mimo vykázané cesty
je zakázána, pokud není nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu
bezprostředního ohrožení života a zdraví osob.
Poznámka: Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů, za
dodržení povinné ohlašovací povinnosti.
5.4.2 Vybavení používaných jízdních kol musí odpovídat příslušným ustanovením vyhlášky
MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Cyklisté smějí jet
jen jednotlivě za sebou. Na jízdním kole je zakázáno:
- vjíždět s rozsvíceným osvětlením do vyznačených zón nebezpečí výbuchu,
- jezdit bez držení řidítek,
- jezdit ve dvou,
- pro jízdu používat chodník,
- jezdit v kolejišti,
- vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné osoby.
Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. sníh, náledí, snížená viditelnost apod.), je
v areálu společnosti jízda na motocyklech, mopedech, skútrech a jízdních kolech zakázána.
5.4.3 Pohyb osob na výrobnách
Osobám, které nemají povolení ke vstupu a pohybu udělené příslušným vedoucím
zaměstnancem dané výrobny v areálu společnosti, je zakázáno pohybovat se v jejím prostoru.
Vstup na toto pracoviště bude povolen pouze:
- zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
- zaměstnancům zhotovitele, nájemce, kteří zde mají své pracoviště na základě příslušné
smlouvy.
Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují na výrobnách mimo svá stálá
pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu
zaměstnanci příslušné výrobny nebo jím pověřenému zaměstnanci.
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Za ohlášení vstupu obchodních a služebních partnerů zhotovitele, nájemce odpovídá
zaměstnanec zhotovitele, nájemce, pověřený jejich doprovodem.
6. Ochrana zdraví
6.1 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a používání OOPP
Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu společnosti písemně informovat
smluvního partnera o rizicích, vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v
pronajatých objektech, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců společnosti,
případně dalších osob, které se v areálu pohybují s vědomím společnosti.
Zhotovitel je povinen informovat v rámci řízení o předávání zařízení, staveniště, pracoviště
o rizicích, vyplývajících z jeho konkrétní pracovní činnosti, prováděné na základě příslušného
zadání.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen pro činnosti v areálu společnosti seznámit
své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví, o nichž byl řádně společností
informován.
Zhotovitel je dále povinen seznámit své zaměstnance s riziky, které vyplývají z okamžitého
stavu na pracovišti, kde se provádí práce (např. chemické riziko, mokro, námraza, pohyb
stavebních strojů, pracovní činnost dalších osob) na základě předávacího protokolu.
Zhotovitel, nájemce je dále povinen, s ohledem na tato rizika, vybavit na své náklady
zaměstnance OOPP, které:
- splňují požadavky vyplývající z ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, Nařízení
EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a podmínky nařízení vlády č. 495/2001
Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
- mají nejméně stejné ochranné vlastnosti s OOPP používanými zaměstnanci společnosti na
daných pracovištích (informace o používaných OOPP lze získat u vedoucího zaměstnance
pracoviště, případně na č. tel. 4868),
- jsou stanoveny v příslušném protokolu o předání pracoviště.
6.2 V prostorech společnosti nelze zcela vyloučit riziko výskytu chemických látek (žíraviny,
hořlaviny, organické látky), rizika pádů předmětů nebo nárazu do vyčnívajících částí výrobního
zařízení. Proto je ve výrobních objektech a úložištích nařízeno používat ochranné přilby a dále
i ostatní konkrétní OOPP předepsané pro jednotlivá pracoviště.
Poznámka: Ustanovení se netýká osob trvale se zdržujících v administrativních budovách
umístěných v uvedených prostorech. Dále se netýká osob, které do těchto budov
jednorázově vstupují a cesty osob do zaměstnání a zpět (pohybují-li se po stanovené
komunikaci).
V případě nutnosti použití OOPP pro zhotovitele neobvyklých (např. izolační dýchací
přístroj - IDP, ochranná maska s filtrem, protikyselinový oděv apod.), je stanoveno příslušnou
smlouvou, zda tyto OOPP:
- zhotovitel, nájemce poskytne zaměstnancům na vlastní náklady,
- společnost zapůjčí zhotoviteli, kdy zhotovitel bude odpovídat za dodržení podmínek,
stanovených pro jejich použití.
Poznámka: Podmínky pro zapůjčení a použití IDP a ochranných masek s filtrem v areálu
společnosti se řídí samostatnou dohodou.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je při činnosti v areálu společnosti povinen zajistit,
aby:
- jeho zaměstnanci předepsané OOPP trvale a správně používali,
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- OOPP používané jeho zaměstnanci byly vždy v řádném stavu, tzn., plnily svou ochrannou
funkci.
6.3 Ochranná zařízení
Ochranným zařízením se rozumí technická nebo jiná zařízení k zabránění úrazům,
provozním nehodám nebo poruchám technického zařízení. Ochranným zařízením jsou také
informační nápisy a bezpečnostní tabulky.
Všechny osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinny tato ochranná zařízení
používat a řídit se jimi.
V areálu společnosti je zakázáno ničit nebo odstraňovat veškerá instalovaná ochranná
zařízení. Zhotovitel, nájemce je povinen používat v areálu společnosti jen taková zařízení, stroje
a nářadí, u nichž stav ochranných zařízení odpovídá:
- podmínkám stanoveným výrobcem,
- ustanovením předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
- ustanovením technických norem.
V průběhu pracovní činnosti na zařízení společnosti je zhotovitel, nájemce povinen:
- zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li
nutno v průběhu pracovní činnost tato ochranná zařízení odstranit,
- zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených
důvodů vyřazeno z provozu, není-li příslušným příkazem stanoveno jinak,
- neprodleně informovat společnost, došlo-li při provádění práce k takovému poškození
ochranného zařízení, že ho nelze uvést do původního stavu.
6.4 První pomoc
6.4.1 Vyžaduje-li to charakter zranění nebo nemoci, je nutné přivolat první pomoc a to
telefonicky na č. tel. 5555 z pevných linek nebo 466 825 555 z mobilního telefonu.
Každá osoba, která přivolává první pomoc, sdělí informace o pacientovi (laicky popíše jeho
stav), informuje příjemce o situaci v okolí (požár, výbuch, únik plynu) a uvede místo, kde bude
sanita očekávána. Volající nebo jím určený zaměstnanec je povinen vyčkat příjezdu sanitky na
příjezdové komunikaci k objektu, přičemž dává zřetelně viditelný signál (máváním, světlem
apod.).
Poznámka: Do areálu Synthesia, a.s. není možné přivolat pro poskytnutí první pomoci
záchrannou službu první pomoci na č. tel. 155 nebo 112. Kvalifikovanou první pomoc
poskytují v areálu společnosti členové HZSp, kteří v případě potřeby zajistí příjezd
sanitního vozu záchranné služby Pardubického kraje.
6.4.2 Poskytování laické první pomoci
Laickou první pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby za
použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého odborné pomoci.
Poskytování laické první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních
funkcí.
Nájemce je povinen vybavit svá stálá pracoviště lékárničkou nebo brašnou první pomoci a
zabezpečit v době trvání směny jejich dostupnost. Způsob zabezpečení základních potřeb k
poskytnutí první pomoci pro zaměstnance zhotovitele, provádějící činnost na pracovištích
společnosti, je uveden v příslušné smlouvě.
7. Provádění prací v areálu společnosti
V zájmu zajištění bezpečnosti technických zařízení, ochrany života a zdraví osob a požární
bezpečnosti, lze zahájit a provádět veškeré práce ve společnosti pouze v souladu s protokoly
(A, B, E) – tj. písemným dokladem, který obsahuje nařízení o technických a organizačních
opatřeních sloužící k zajištění bezpečnosti při práci na zařízení nebo v jeho blízkosti.
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Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen v areálu společnosti používat:
- jen takové stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a
technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení,
- stroje jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami
stanovenými výrobcem a technickými normami.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je dále povinen:
- samostatnou obsluhou strojů pověřit pouze ty své zaměstnance, kteří mají pro tuto činnost
příslušnou odbornou způsobilost,
- provádět údržbu, opravy a čištění v souladu s dokumentací strojů a s technickými normami,
za dodržení dalších podmínek stanovených ustanoveními tohoto předpisu,
- provádět pouze práce-činnosti, na která má příslušná oprávnění dle platných zákonů, vyhlášek,
norem apod.
8. Požární ochrana
8.1 Základní povinnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu a jeho zaměstnanců v oblasti
PO:
- nahlásit jakýkoliv požár dle Požární poplachové směrnice na č. tel 5555
- zajistit pro své potřeby odborně způsobilou osobu na úseku PO, jejímž prostřednictvím bude
naplňovat zákonná ustanovení.
- provozovat pouze schválené činnosti, případnou změnu činnosti (popř. jejich ukončení)
neprodleně písemně ohlásit smluvnímu partnerovi,
- provádět stavební změny objektu pouze se souhlasem společnosti a každou změnu neprodleně
písemně ohlásit smluvnímu partnerovi,
- zajistit prostředky PO (zejména hasicí přístroje) pro činnosti jím vykonávané,
- plnit zákonná opatření (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
včetně prováděcí vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- umožnit vstup zaměstnancům HZSp společnosti na pracoviště a do objektů k provádění
kontrol plnění zákonných opatření nájemce,
8.2 Zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jsou v areálu společnosti povinni
zejména:
- dodržovat předpisy o PO včetně návodů a pokynů upravujících požadavky PO, dodávaných
výrobci nebo obchodními společnostmi k materiálům, látkám nebo výrobkům,
- počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek,
- znát rozmístění věcných prostředků PO na pracovišti a umět je použít,
- dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou
způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.,
- používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené a odstraňovat
bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,
- udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům,
k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech,
- udržovat volné přístupy k prostředkům PO,
- udržovat v provozuschopném stavu věcné prostředky PO,
- udržovat pořádek na pracovištích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru
a ke ztížení zásahu hasičů,
- oznamovat neprodleně svému nadřízenému závady v zabezpečení PO a podle svých možností
se aktivně podílet na jejich odstranění,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech,
- nemanipulovat s otevřeným ohněm, nemá-li k této činnosti povolení,
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- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy (např. svařování, pálení, trhací
práce),
- chránit zásobní kovové tlakové nádoby před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je
v prostorách pod úrovní okolního terénu, v garážích a kotelnách,
- znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru (výbuchu,
havárie).
8.3 V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
- uhasit jakýkoliv požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho
šíření, neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice (viz - příloha č. 3 tohoto
předpisu) nebo zajistit jeho ohlášení,
- poskytnout osobní pomoc záchranným složkám na výzvu velitele zásahu nebo velitele
jednotky,
- poskytnout věcnou pomoc (dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci
potřebné ke zdolání požáru),
- ohlásit i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován (č. tel. 5555, případně 4402).
8.4 Zákaz kouření
V celém areálu společnosti s výjimkou vyhrazených prostorů je kouření zakázáno.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu a všichni jeho zaměstnanci a návštěvníci jsou povinni
tento zákaz dodržovat. Kouření je zakázáno rovněž v prostorech, kde by účinkům kouření byli
vystaveni nekuřáci (s výjimkou prostorů vyhrazených pro kouření).
Kouření je povoleno pouze v prostorech označených vývěskou „KOUŘENÍ POVOLENO“
s označením místa, pro které je vystaveno.
Povolení může vydat pouze příslušný technik PO na základě písemné žádosti zhotovitele,
nájemce za předpokladu, že tyto prostory odpovídají podmínkám, za kterých může být kouření
povoleno.
Při změně podmínek je odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště povinen
vystavené povolení odebrat a informovat o změnách technika PO.
Poznámka: Technik PO posoudí dané podmínky a rozhodne, zda vystavené povolení ponechá
nadále v platnosti nebo je odebere.
8.5 Zákaz nošení zapalovadel
Do prostorů v areálu společnosti je zakázáno nosit zapalovadla.
Zaměstnancům, kteří potřebují pro výkon práce mít v těchto prostorech zapalovadla, vydá
příslušný vedoucí zaměstnanec společnosti písemné povolení k nošení zapalovadel do těchto
prostorů, kterým stanoví podmínky pro jejich používání.
Poznámka: Povolení k práci s ohněm opravňuje zaměstnance, který tuto práci provádí v těchto
vyznačených prostorech, k nošení zapalovadel nutných pro provedení pracovního
úkonu.
8.6 Práce s ohněm a jinými zdroji zapálení
Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru v prostorech nebo zařízeních
s nebezpečím požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou
koncentrací, musí být stanovena požárně bezpečnostní opatření k zajištění PO.
Za práci s ohněm vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření jsou považovány činnosti:
- u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru prováděné v prostorech nebo zařízeních s nebezpečím
požáru, nebezpečím výbuchu s následným požárem a v prostorech s nebezpečnou koncentrací
tj. prostory výroben (technologická zařízení) s výskytem hořlavých látek plynného,
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kapalného, prašného nebo tuhého skupenství a látek podporujících hoření včetně potrubních
mostů s hořlavými kapalinami a plyny,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, které jsou pod tlakem nebo které obsahovaly hořlavé
či hoření podporující látky,
- na nebo uvnitř nádob, potrubí a zařízení, u nichž je podezření, že obsahovaly hořlavé nebo
hoření podporující látky,
- stavební konstrukce nebo její části, ve kterých se vyskytují hořlavé látky, u kterých v případě
používání dané svářečské technologie může dojít k jejich zapálení a vzniku požáru.
Práce s ohněm smí být zahájeny pouze na základě platného povolení. Povolení k práci
s ohněm a Povolení k práci na zařízení se vzájemně nenahrazují. Práce s ohněm nesmí být
zahájena dříve, než je v Povolení písemně vystaven souhlas se zahájením práce na zařízení.
Zhotovitel je na základě požadavku příslušného mechanika nebo technologa společnosti
povinen před realizací zakázky, jejíž součástí je svařování, nechat si u smluvního partnera
společnosti schválit příslušnou výkresovou dokumentaci, svařovací postupy (definované a
vypracované v souladu s příslušnými technickými normami) a předložit seznam svářečů
s odpovídajícími kvalifikacemi.
8.7 Používání elektrických přenosných spotřebičů v areálu společnosti
Všechny používané elektrické spotřebiče musí splňovat podmínky dané ustanoveními
zákona č. 22/1997 Sb., být v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a být v provedení,
které odpovídá předpisům a normám ve vztahu k prostoru jejich umístění.
V areálu společnosti je zakázáno používat elektrické spotřebiče netypizované (zejména
vařiče a kamínka, vyrobené bez technických podkladů, které nebyly schváleny autorizovanou
zkušebnou), neevidované a neodpovídající svým provedením stanovenému prostředí, v němž
jsou umístěny.
Poznámka: Elektrické přenosné spotřebiče musí být podrobovány po celou dobu provozu
kontrolám a revizím v souladu s ČSN 33 1600.
8.7.1 Používání elektrických tepelných spotřebičů
Pro bezpečné užívání elektrotepelných spotřebičů musí zhotovitel, nájemce, vlastník objektu:
- dodržovat návod k obsluze stanovený výrobcem,
- dodržovat stanovené bezpečnostní vzdálenosti spotřebiče od hořlavých materiálů,
- zajistit provádění pravidelných revizí/kontrol těchto spotřebičů dle platných předpisů
- zajistit odpojení spotřebiče ze zásuvky před opuštěním pracoviště.
Poznámka: Zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu musí být s návody k obsluze
řádně seznámeni.
V areálu společnosti je dále zakázáno:
- používat spotřebiče pro jiné účely, než ke kterým jsou určeny,
- používat poškozené nebo neodborně opravené spotřebiče a jejich příslušenství,
- zakrývat spotřebiče nebo na ně odkládat různé předměty a jiný materiál,
- ukládat v blízkosti spotřebičů hořlavé, výbušné nebo jinak nebezpečné látky,
- ponechat zapnuté spotřebiče trvale bez dohledu (s výjimkou automaticky regulovaných).
Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel, nájemce, který je povinen
zajistit odbornou opravu v případě jejich poškození.
8.7.2 Užívání elektrického ručního nářadí, přístrojů a pojítek v prostorech se zvláštními
pracovními podmínkami
Elektrickým ručním nářadím, přístroji a pojítky se rozumí např.:
- vrtačky, brusky, šroubováky, leštičky, nůžky, závitořezy, pily, kladiva, vibrátory betonových
směsí apod., které jsou elektromechanické,
- pájky, lampy apod., které jsou elektromechanické,
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- oddělovací a bezpečnostní ochranné transformátory,
- pohyblivé prodlužovací přívody,
- nářadí, měřicí a jiné přístroje s vestavěným zdrojem napájení,
- vysílačky, pagery, mobilní telefony apod.
Prostory se zvláštními pracovními podmínkami se rozumí prostory s:
- nebezpečím požáru,
- nebezpečím výbuchu s následným požárem,
- s nebezpečnou koncentrací hořlavých plynů, par a prachů.
Poznámka: V uvedených prostorech je povoleno používat pouze nářadí, nástroje, přístroje a
pojítka, které svým provedením odpovídají charakteru práce a vyhovují do daného
prostředí pracoviště.
8.8 Zařízení pro zásobování požární vodou - nadzemní a nástěnné hydranty
Hydranty jsou určeny výhradně k požárním účelům. Správcem hydrantové sítě je SBU
Energetika.
Manipulovat s nadzemními hydranty a používat je pro jiné, než požární účely je zakázáno.
Ve výjimečných případech musí byt povolení k manipulaci schváleno správcem hydrantové
sítě předem. Na požadavku musí být uvedeno místo hydrantu, důvod (účel) použití, zodpovědný
zaměstnanec (musí být o manipulaci uživatelem poučen) a musí být opatřen vodoměrem.
Ke všem odběrním místům požární vody musí být trvale zajištěn volný přístup a
k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku (prostor o
průměru nejméně 6 m).
Oprávnění k trvalé manipulaci se zařízením pro zásobování požární vodou má kromě
uživatele rovněž oddělení HZSp, které zároveň provádí kontrolu provozuschopnosti
nadzemních hydrantů a výtokových stojanů. Zjištěné závady písemně oznamuje uživateli těchto
zařízení.
Přemísťovat nebo rušit odběrná místa pro zásobování požární vodou je zakázáno.
8.9 Přenosné a pojízdné hasicí přístroje (dále jen PHP)
Druh, počet a instalace hasicích přístrojů je určena zpravidla projektem, posouzením
požárního nebezpečí objektu, technologie nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
Nejsou-li takto určeny, stanoví jejich druh, počet a místo instalace technik PO.
Instalaci PHP zajišťuje uživatel. Změní-li se charakter provozované činnosti nebo charakter
užívání objektu, zabezpečí uživatel, správce objektu, či provozovatel činnosti nové určení
počtu, druhu a instalaci PHP. V pronajatém objektu toto zajistí nájemce, není-li určeno
příslušnou smlouvou jinak.
Uživatelem PHP je příslušný vedoucí, v jehož obvodu jsou tato zařízení umístěna.
U objektů v majetku útvaru správní budovy (majetek) jsou uživateli příslušní vedoucí
zaměstnanci. V pronajatém objektu je správa PHP určena smlouvou.
Jestliže zhotovitel, nájemce vlastní a používá své PHP na území společnosti, musí na své
náklady zajistit revize a opravy PHP 1x ročně.
9. Havarijní prevence
9.1 Základní informace
Veškeré činnosti zhotovitele, nájemce a vlastníka objektu v areálu společnosti musí směřovat
k tomu, aby nedocházelo k nežádoucím mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly,
tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků.
Nežádoucí mimořádnou událostí je každá událost při provozování rizikových činností, která
má za následek ohrožení nebo vznik požáru, výbuchu, výpadek výroby, poškození majetku
nebo zdraví osob či poškození pracovního nebo životního prostředí únikem NL.
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Provozováním rizikové činnosti se rozumí provozování nebo práce na technických a dalších
zařízení, kde se vyrábějí, užívají, skladují, manipulují, zneškodňují či přepravují NL.
9.2 Všeobecné zásady havarijní prevence
Všichni zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jsou v areálu společnosti
povinni:
- chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku nežádoucí mimořádné události,
- znát havarijní pokyny a místa evakuace pro příslušné území či objekt, kde konají činnosti dle
příslušné smlouvy,
- ohlásit vznik nežádoucí mimořádné události dle Požární poplachové směrnice a dále se řídit
pokyny zaměstnanců společnosti, oddělení Dispečink, či pokyny členů zásahových jednotek
(jednat při tom rychle, klidně a s rozvahou),
- respektovat žlutá svítící nebo blikající světla varující před únikem nebezpečného plynu urychleně opustit příslušný prostor,
- po vyhlášení varovného signálu sirénou, kolísavý tón po dobu 140 vteřin s následným slovním
upřesněním (mimo signálů požární poplach a zkušební tón) uposlechnout varovného signálu
a pokynů a přerušit práci,
- nekouřit, uhasit zdroje otevřeného ohně, vypnout elektrické spotřebiče,
- při snížené srozumitelnosti pokynů ze sirén - odebrat se k nejbližšímu přijímači závodního
rozhlasu v budově, vyčkat a vyslechnout další informace a pokyny oddělení Dispečink o
události, pokynů neprodleně uposlechnout,
- uvědomit o vyhlášení poplachu spoluzaměstnance či osoby v blízkosti,
- na vyzvání uvést prostředky k ochraně dýchadel (IDP nebo ochrannou masku s příslušným
filtrem) do pohotovostní polohy,
- sledovat meteosituaci, zejména směr větru (dým, páru apod.) a odhadnout směr úniku,
v případě nutnosti či pokynů opustit ohrožený prostor nejkratším směrem, tj. kolmo na směr
větru a za použití ochrany dýchadel (IDP, ochranné masky s příslušným filtrem, při úniku
amoniaku nouzově do vody namočený kapesník či tkanina přes nos a ústa),
- po vyhlášení pokynu k opuštění ohroženého prostoru tento opustit v co nejkratší době dle
evakuačního plánu do předem vymezených bezpečných prostor,
- není-li opuštění prostoru možné nebo vhodné, potom k ukrytí v budově vyhledat úkryt v rohu
místnosti, mimo dosah střepin z okenního skla, uzavřít okna a dveře a tyto případně utěsnit
tkaninou, vypnout klimatizaci,
- pokud je to možné, krátce ohlásit nadřízenému své nouzové stanoviště,
- nezatěžovat telefonní linky, telefonovat jen v nezbytném případě,
- řídit se pokyny nadřízeného, zásahových složek, pořádkových sil či pokyny oddělení
Dispečink vydanými prostřednictvím závodního rozhlasu,
- při poskytování pomoci postiženým zaměstnancům vlivem havárie zařízení se řídit zásadami
první pomoci, přitom dbát na vlastní bezpečnost a k jejímu zajištění využívat určených a
jiných dostupných ochranných prostředků,
- poskytovat při vyšetřování příčin události pravdivé informace a svědecké výpovědi a na
požádání spolupracovat při vyšetřování,
- znát vlastnosti nebezpečných látek, s nimiž nakládá nebo ho mohou ohrozit, znát pravidla
bezpečné manipulace s nimi a nouzové postupy v případě jejich úniku mimo zařízení,
- řidič motorového vozidla, který za jízdy uslyší zvuk sirény nebo uvidí výstražnou signalizaci,
je povinen zastavit vozidlo co nejblíže k pravému okraji vozovky, vypnout motor a
vyslechnout si zvukovou zprávu, řídit se pokyny. V případě, že jde o havárii s únikem plynu
a vozidlo se nachází poblíž místa úniku, je povinen nechat klíčky od vozidla na sedadle řidiče
a opustit vozidlo pěšky kolmo na směr větru. Ve všech ostatních případech havárie je povinen
opustit bez otálení místo odjezdem vozidla směrem od místa havárie.
Vedoucí zaměstnanec zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu je povinen:
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- kontrolovat, zda jeho zaměstnanci plní výše uvedené povinnosti,
- školit podřízené zaměstnance ze znalosti havarijních pokynů a evakuačních plánů pro
příslušná pracoviště (jsou-li zpracovány),
- zajišťovat připravenost zaměstnanců na možné havarijní stavy (havarijní cvičení).
9.3 Provozování rizikových činností
Provozování rizikové činnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu v areálu společnosti je
možné jen na základě příslušné smlouvy, kterou jsou stanoveny podmínky a povinnosti jejího
provozování.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu, který provozuje v areálu společnosti rizikovou činnost,
je povinen:
- zpracovat písemné havarijní pokyny včetně evakuačního plánu (nutná konzultace s odborným
pracovištěm společnosti - č. tel. 4402),
- školit zaměstnance ze znalostí těchto dokumentů a organizovat nácviky reakcí zaměstnanců
na havarijní situace včetně evakuace osob.
9.4 Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin
V případě nežádoucí události, při níž dojde v areálu společnosti k negativnímu ovlivnění
životního či pracovního prostředí, ohlásit událost na odborné pracoviště společnosti (č. tel.
5555). Dále pak v případě:
- požáru či výbuchu nejprve přivolat pomoc na č. tel. 5555,
- úrazu (vyžaduje-li to jeho charakter) nejprve přivolat pomoc na č. tel. 5555,
Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu hlásí každou
nežádoucí událost neprodleně oddělení Dispečink společnosti a následně smluvnímu
partnerovi.
Vznikne-li nežádoucí mimořádná událost na úseku činnosti zhotovitele, nájemce, vlastníka
objektu je tento pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinen:
- zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události,
- jmenovat v případě potřeby či vyzvání společnosti svého zástupce do pracovní komise zřízené
společností k vyšetření příčin vzniku události,
- poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku nežádoucí události potřebné
podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
- spolupracovat s předsedou pracovní komise při objasnění příčin vzniku nežádoucí události,
podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci,
- nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření mimořádné události do kompetence
společnosti, provést vlastní vyšetřování včetně možného přizvání odborných zaměstnanců
společnosti a předat kopii zprávy o vyšetření mimořádné události obsahující zjištěné příčiny
a stanovená nápravná opatření na oddělení Dispečink (budova M 42).
9.5 Přeprava nebezpečných věcí
Přeprava nebezpečných věcí, včetně nebezpečných odpadů po silnici do/z areálu společnosti
se řídí zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, a Evropskou
dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění.
Přeprava nebezpečných věcí po železnici se řídí Řádem pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID) v platném znění a zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách v platném
znění.
Přeprava nebezpečných odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy
a při přepravě do/z areálu společnosti tímto předpisem.
Řidič zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu je povinen dle platných dopravních předpisů
při přepravě nadlimitního množství nebezpečné věci po silnici dodržovat příslušná ustanovení
dohody ADR a to především:
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- znát nebezpečí vyplývající z přepravy nebezpečné věci,
- znát postupy v případě dopravní nehody,
- mít k přepravě schválené a řádně označené a vybavené vozidlo,
- mít při přepravě požadované doklady (nákladní list, pokyny pro případ nehody),
- absolvovat školení o přepravě nebezpečných věcí u příslušného orgánu.
Je-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu sám přepravcem nebezpečné věci, a dojde-li v
areálu společnosti v souvislosti s nehodou nebo poruchou silničního vozidla k úniku
nebezpečných látek, je povinen zajistit, aby řidič vozidla nebo jeho spolujezdec zajistili
bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP do doby příjezdu zásahových složek [např. zasypání
sorpčním materiálem, zabránění vniknutí nebezpečné látky do kanalizace A (červeně označená)
apod.] a oznámili událost neprodleně na:
- oddělení Dispečink (č. tel. 5555, případně 4402),
- odborné pracoviště ochrany ŽP společnosti (č. tel. 4515 - vedoucí odboru ŽP).
Zaměstnanci zhotovitele, nájemce musí být prokazatelně proškoleni pro nakládku, vykládku
či manipulaci s nebezpečnou věcí.
9.6 Havarijní cvičení, plánování, provádění, hodnocení
V případě, že je zhotovitel či nájemce zařazen do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb. o
prevenci závažných havárií, je povinen:
- plánovat nácviky reakcí svých zaměstnanců na nežádoucí mimořádné události (havarijní
cvičení), kopii ročního plánu předávat na HZSp, budova M 14,
- organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících z analýzy rizik a možnosti vzniku
nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů, poskytování první pomoci a
evakuace osob), četnost nácviků minimálně jednou za rok s obměnou témat (po dohodě lze
využívat i součinnost se zásahovými složkami společnosti),
- o průběhu cvičení provést hodnocení krátkou zprávou, tuto založit pro případ kontroly, a kopii
zaslat na HZSp, budova M 14,
- při zjištění závad přijmout nápravná opatření,
- mít na přístupných místech vyvěšeny evakuační plány a schémata únikových cest.
9.7 Havarijní informační systém:
- sirény systému ozvučení areálu společnosti,
- závodní rozhlas
- informační SMS zprávy o mimořádných událostech a areálu společnosti.
10. Ochrana životního prostředí
Případnou kontrolu, prováděnou orgánem státní správy ve vztahu k ochraně ovzduší, vod, a
nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami, musí zhotovitel, nájemce
v dostatečném předstihu ohlásit na odborné pracoviště (č. tel. 4515). Případné náklady nebo
škody, které vzniknou společnosti v souvislosti s odstraňováním odpadů, vzniklých činností
zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu budou dodatečně vymáhány na těchto subjektech.
10.1 Nakládání s vodou a nebezpečnými látkami (dále jen NL) a ochrana vod před znečištěním
Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je při nakládání s vodou povinen:
- odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu se smlouvou, každý
neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem SBU Energetika,
- vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeném
rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených odborným
pracovištěm společnosti nebo smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace „A“
a zákaz jejich neoprávněného zneškodňování v areálu, nebo mimo areál společnosti,
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- provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové
činnosti, které byly řádně projednány s příslušnými útvary společnosti, a pro které byly vydány
příslušné souhlasy orgánů státní správy,
- zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci investic,
používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení s NL, které
jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod,
- při jakékoliv změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném předstihu
(minimálně 7 pracovních dnů) informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515) a
vyžádat si souhlas,
- trpět v užívaných obvodech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení
nutných pro účely vodního hospodářství,
- při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem SBU Energetika jejich
zásobování vodou a čištění odpadních vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
a podzemních vod,
- vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené provozní evidence
uchovávat po dobu pěti let.
Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám
povinen:
- manipulovat NL 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 kanalizace „A“,
vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik NL
do vod,
- umístit zařízení, v nichž se nakládá s NL tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku NL do
okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
- zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL do podzemních vod (např.
nepropustným soklem stěn a zvýšeným prahem ve vstupních otvorech), vybavit zásahovými
prostředky k zachycení možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení
uniklých NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky stanovenými zvláštními
předpisy pro laickou první pomoc a pro očistu osob,
- označit sklady NL v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými pro druh
skladované NL a zabezpečit proti neoprávněnému vniknutí, poškození a zneužití k jiným
účelům,
- skladovat NL tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými NL,
- zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s NL záchytnými nádobami nebo
záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky,
- nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud
není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo
nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a
nebezpečných látek [dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále
jen vodní zákon)], a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy;
sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do
podzemních vod,
- provádět preventivní vyhledávání rizik úniků NL do ŽP, vyhodnocovat jejich nebezpečnost a
realizovat opatření k nápravě za účelem odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých
a realizovaných opatřeních informovat odborné pracoviště společnosti (č. tel. 4515),
- při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. tetrachlorethylen, trichloreten,
chloroform) neprodleně zažádat odborné pracoviště OŽP o souhlas s nakládáním s
halogenovanými rozpouštědly, zajistit proškolení osob, kteří přicházejí do styku s těmito
látkami a vést evidenci o nakládání.
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10.2 Ochrana ovzduší
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu provozující v areálu společnosti zdroj znečištění
ovzduší nebo v tomto areálu vyvíjející činnosti, které způsobují znečištění ovzduší, je povinen
dodržovat ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů na něj navazujících právních
předpisů.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen:
- zaslat na odborné pracoviště OŽP kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených
nápravných opatřeních předávané na ČIŽP,
- řídit se v období vyhlášených stupňů regulace pokyny oddělení Dispečink.
10.3 Nakládání s odpady
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu, při jehož činnosti vzniká odpad, je podle zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
původcem tohoto odpadu, není-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je při nakládání s odpady povinen:
- nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady v souladu s ustanoveními tohoto zákona a
jeho prováděcími vyhláškami, tzn., zajišťuje třídění, dočasné skladování, přepravu až po
předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších navazujících činností.
Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno,
- vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro dočasné shromažďování odpadů, které svým
technickým stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny,
- nevyužívat k dočasnému shromaždování nebo skladování odpadů venkovní nebo vnitřní
prostory společnosti, nebylo-li povoleno správcem obvodu písemným způsobem. Při
dočasném shromažďování nebo skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo
únikům odpadů do okolí,
- neumisťovat odpady mimo sběrové nádoby (patřičným způsobem označené) s výjimkou
dočasného skladování neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo
stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění,
- vyžádat si souhlas k záměru provozovat sklady nebo sběrová místa nebezpečných odpadů na
odborné pracoviště OŽP (č. tel. 4515) a dodržovat stanovené podmínky pro jejich provoz,
- předávat veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci
díla na místo stanovené společností,
- předávat veškerý odpad, vznikající při činnosti na zařízení společnosti, s výjimkou odpadů
(druhotných surovin) předávaných na místo stanovené společností a u dalších odpadů
stanovených smlouvou, k odstranění,
- vlastnit, při nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas příslušného orgánu státní správy pro
nakládání s těmito odpady,
- v případě nakládání s odpadem s obsahem azbestu musí předložit odbornému pracovišti
souhlasné rozhodnutí krajské hygienické stanice pro nakládání s tímto odpadem,
- dodržovat dohodu ADR v případě, že nebezpečný odpad podléhá této dohodě,
- vlastnit, v případě odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své
podnikatelské činností v areálu společnosti, příslušná oprávnění k vykonávání této činnosti
od orgánů státní správy (krajský úřad, městský úřad - odbor ŽP, živnostenský úřad),
- vést jako původce odpadu evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy,
- předávat (pouze zhotovitel) jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvnímu
partnerovi měsíčně kopie dokladů, kterými prokáže způsob odstranění nebo využití odpadu.
Dokladem o uložení odpadu na skládku společnosti je vážní lístek, v případě nebezpečných
odpadů také evidenční list pro přepravu těchto odpadů. Dokladem o předání využitelného
odpadu na stanovené místo je doklad, který obdrží zhotovitel od objednatele (přejímací list
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zařízení), potvrzený příjemcem. Nájemce je povinen, kdykoliv na požádání ze strany
odborného pracoviště společnosti (č. tel. 4515), popř. smluvního partnera, předložit doklady
související s odstraněním nebo využitím odpadů (průběžná evidence odpadů, váženky, roční
hlášení příslušnému úřadu),
- vybavit odpad, který je předávaný ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem
požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikační list nebezpečného
odpadu, evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, doklad o fyzikálně chemických
vlastnostech odpadu apod.),
- vyžádat si u smluvního partnera potvrzení formulářů razítkem a podpisem, že odpad vznikl
při činnosti realizované zhotovitelem na zařízení společnosti a tudíž se na něj vztahují cenové
podmínky jako pro společnost.
11. Hygiena práce a pracovní prostředí
11.1 Při zajištění hygieny práce a pracovního prostředí je zhotovitel, nájemce povinen:
- zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak), zabezpečení
základních hygienických požadavků (používání WC, šatny, umývárny, zdroje pitné vody
apod.) pro vlastní zaměstnance,
- zajistit, aby hygiena práce a pracovní prostředí na jeho pracovištích odpovídaly požadavkům
kladeným na tato pracoviště ve smyslu platných právních předpisů,
- používat takových postupů a technologií, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší
přípustné hodnoty stanovené platnými právními předpisy pro hluk, vibrace, prach, chemické
škodliviny a další škodlivé faktory pracovního prostředí a doložit výsledky k tomu
prováděných měření,
- umožnit společnosti provedení kontrolních hygienických měření k ověření parametrů
pracovního prostředí (např. hluku, prachu, koncentrace chemické látky),
- použít pro odběr pitné vody k přímému požití v areálu společnosti pouze zdrojů označených
tabulkou „PITNÁ VODA“.
11.2 Nebezpečné chemické látky a přípravky
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen nakládat s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky v souladu s ustanoveními zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích a na něj navazujících právních předpisů.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen:
- zabezpečit nakládání s chemickými látkami klasifikovanými jako „vysoce toxické“ odborně
způsobilou osobou nebo osobou, kterou tato osoba prokazatelně zaškolila,
- vypracovat bezpečnostní pravidla (dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů) pro stanovené
nebezpečné látky, tato projednat s krajským hygienikem a seznámit s nimi své zaměstnance;
pravidla musí být k dispozici zaměstnancům na pracovišti,
- zajistit, aby se každá osoba při své činnosti řídila výstražnými symboly nebezpečnosti, větami
označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání tím, že pro všechny
nebezpečné chemické látky a přípravky budou k dispozici jejich bezpečnostní listy,
- mít nebezpečné chemické látky a přípravky zabaleny a označeny v českém jazyce v souladu
s platnými právními předpisy,
- mít zásobníky a sklady obsahující nebezpečné chemické látky a přípravky označeny
odpovídajícími symboly nebezpečnosti,
- vést evidenci vysoce toxických látek.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je povinen předem písemně oznámit odbornému
pracovišti (č. tel. 4117) každou nebezpečnou chemickou látku nebo přípravek, se kterými hodlá
nakládat nebo je skladovat na území společnosti.
Oznámení musí obsahovat:
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- obchodní jméno (název), sídlo a identifikační číslo oznamovatele,
- jméno a telefonické spojení na odpovědnou osobu oznamovatele,
- bezpečnostní listy všech oznamovaných chemických látek a chemických přípravků.
Předávaný bezpečnostní list musí být vypracován v českém jazyce a musí obsahovat:
- obchodní název chemického přípravku,
- chemický název oznamované látky nebo názvy nebezpečných složek obsažených
v chemickém přípravku, včetně jejich, registračních čísel CAS, registračních čísel EINECS a
obsažených koncentrací,
- klasifikaci nebezpečných vlastností chemické látky nebo chemického přípravku a všech
nebezpečných složek v přípravku obsažených.
11.3 Práce s karcinogenními a mutagenními látkami
Bude-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu pracovat (zacházet) na svých pracovištích v
areálu společnosti s karcinogeny a mutageny, je povinen:
- informovat předem písemně o této skutečnosti odborné pracoviště (č. tel. 4117),
- oznámit ukončení této činnosti odbornému pracovišti společnosti.
Budou-li zaměstnanci zhotovitele na pracovištích ve společnosti vstupovat do
kontrolovaných pásem s výskytem karcinogenů, je zhotovitel povinen zajistit jejich řádné
seznámení s Pravidly příslušného pracoviště (Pravidla si vyžádá u smluvního partnera).
Zhotovitel je povinen u svých zaměstnanců dodržování Pravidel vyžadovat a kontrolovat.
11.4 Práce se zdroji ionizujícího záření
Bude-li zhotovitel, nájemce, vlastník objektu pracovat v areálu společnosti s vlastními zdroji
ionizujícího záření, je povinen před zahájením prací tuto okolnost sdělit odbornému pracovišti
(č. tel. 4868).
Při práci se zdroji ionizujícího záření musí zhotovitel, nájemce dodržovat všechny povinnosti
dané zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho
provádějících předpisů.
12. Ochrana areálu společnosti
12.1 Ochranu a ostrahu osob a majetku v areálu společnosti vykonává na základě smlouvy
externí firma SBS.
Zaměstnanci firmy ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu společnosti oprávněni požadovat:
- hodnověrné prokázání totožnosti osob,
- podání písemného vysvětlení, případně předložení dokladů, v souvislosti s předcházením nebo
zabráněním trestné činnosti,
- předložení dokladů opravňujících přesun materiálu, nářadí, technického zařízení či jiných
předmětů vrátnicemi společnosti (osoby i vozidla),
- předložení dokladů opravňujících k řízení motorových vozidel, stavebních strojů a malých
motorových vozíků,
- předložení dokladů k dopravním prostředkům, stavebním strojům a malým motorovým
vozíkům pro zjištění majitele nebo nákladu (nikoli technického stavu),
- předání údajů nebo dokladů k prošetřování události,
- vykonání orientační dechové zkoušky, případně podrobení se odběru krve pro zjištění
množství alkoholu v krvi,
- vykonání zkoušky na návykové látky nebo podrobení se lékařskému vyšetření při podezření
na požití návykové látky,
- podrobení se osobní prohlídce (částečnému odložení oděvu).
Dále jsou oprávněni:
- kontrolovat prostory, objekty, dopravní prostředky a osobní zavazadla,
- zakázat vstup (vjezd) do určených prostor,
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- zastavovat dopravní prostředky, přikázat jim směr jízdy nebo zakázat další jízdu,
- předvést každého na stanoviště ostrahy, kdo ve společnosti
= nemůže nebo nechce věrohodně prokázat svoji totožnost,
= způsobí jinému újmu na zdraví nebo majetku,
= neuposlechne výzvy člena ostrahy,
- vykázat nežádoucí osobu z areálu společnosti nebo zabránit jejímu neoprávněnému vstupu do
tohoto areálu,
- zadržet osobu při páchání trestné činnosti nebo osobu z této činnosti podezřelou (týká se i
zadržených předmětů a materiálu) a předat je Policii ČR.
Zaměstnanci zhotovitele, nájemce mají zakázáno:
- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopií těchto
dokladů je považováno za hrubé porušení legislativy společnosti,
- pohybovat se v areálu společnosti bez platného vstupního dokladu,
- pohybovat se v areálu společnosti bez viditelného označení názvem nebo logem zhotovitele,
nájemce na pracovním oděvu,
- kouřit a vnášet do společnosti zapalovadla.
Zaměstnanci oddělení Ochrana a ostraha, kteří jsou pověřeni k ukládání sankcí, mohou za
porušování pravidel ochrany osob a majetku, ukládat sankce.
12.2 Podmínky pro vstup (vjezd) do areálu společnosti.
Vstup (vjezd) do areálu společnosti je povolen pouze osobám, které bez vyzvání předloží
platný doklad, opravňující je ke vstupu/vjezdu. Informace jsou dostupné na č. tel. 4082.
Všechny osoby jsou povinny pro vstup (vjezd) do areálu společnosti používat pouze
určených vstupních prostor.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13. Kontrola
Kontrolu zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu a jeho zaměstnanců v areálu společnosti
jsou oprávněni provádět:
- v rozsahu působnosti příslušné smlouvy zástupce společnosti, který se zhotovitelem,
nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec,
- v celém areálu společnosti všichni zaměstnanci společnosti, kteří se prokáží průkazkou
se žlutým orámováním, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a
zaměstnanci SBS ve stejnokroji,
- při vstupu /vjezdu a pohybu v areálu společnosti zaměstnanci SBS ve stejnokroji.
Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě protokolu A, B, a E:
- vedoucí příslušného útvaru (obvodu), i když není vystavovatelem,
- vystavovatel protokolu/povolení,
- příjemce protokolu/povolení,
- vedoucí přilehlého obvodu,
- všichni další účastníci povolovacího řízení.
Zhotovitel, nájemce, vlastník objektu je dále povinen:
- v případě zjištěných neshod ze strany společnosti tyto neshody na své náklady neprodleně,
nebo ve stanovené lhůtě, odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody
zjistila,
- provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu společnosti, která jsou příslušnou smlouvou
nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele, nájemce,
- provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na
pracovištích společnosti,
- vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.
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14. Postup společnosti při porušení ustanovení tohoto předpisu
Přestupky zaměstnanců zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu budou řešeny:
- upozorněním na zjednání nápravy (u drobných přestupků),
- pohovorem, z něhož vyplyne pro zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu povinnost
informovat písemně příslušného zástupce společnosti o provedených opatřeních (u
opakovaných drobných přestupků jeho zaměstnanců),
- zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu (u
opakovaných drobných přestupků téhož zaměstnance),
- okamžitým zrušením povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanci (u porušení ustanovení tohoto
předpisu, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických norem). Za
důvod k uložení sankce, případně okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) se
považuje zejména:
= vstup (vjezd) do areálu společnosti mimo prostory vyhrazené ke vstupu (vjezdu) nebo pokus
o ně,
= kouření v místech, kde to není povoleno,
= požívání alkoholu a jiných návykových látek v areálu společnosti, pobyt pod jejich vlivem
v areálu nebo pokus o vstup pod jejich vlivem do areálu,
= vstup se střelnou zbraní do areálu společnosti, případně nošení této zbraně a střeliva v areálu
ve smyslu ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
= fyzické napadení jiné osoby,
= úmyslná trestná činnost v areálu společnosti,
= úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu společnosti,
= poškození majetku společnosti z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
a zdraví dalších osob, pohybujících se v areálu společnosti, nebo k vážnému ohrožení
pracovního a ŽP,
= řízení motorového vozidla bez oprávnění,
= opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě vozidlem v areálu
společnosti,
= další nebo opakované porušení ustanovení tohoto předpisu, případně ustanovení obecně
platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti práce a technických
zařízení, požární ochrany, havarijní prevence, ochrany pracovního a životního prostředí.
Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu (vjezdu) zaměstnanců jednoho
zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu/pozemku vyhrazuje si společnost právo posuzovat
tohoto zhotovitele, nájemce, vlastníka objektu jako zaměstnavatele, který neplní zákonem
stanovené povinnosti v oblasti péče o BOZP, PO, HP a ochranu ŽP.
15. Odpovědnost
Zhotovitel, nájemce a vlastník objektu/pozemku odpovídá za řádné seznámení svých
zaměstnanců s ustanoveními tohoto předpisu, případně dalších organizačních a řídicích norem
společnosti, které mu byly předány, nebo mu k nim byl umožněn přístup. Rovněž odpovídá za
kontrolu, zda jsou z její strany uvedená ustanovení dodržována.

8. vydání – červenec 2019

Zpracoval a ověřil: Ing. Petr Kára v.r.
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Příloha č. 1
SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ SPOLEČNOSTI
- OS 34/3 První pomoc
- OS 52/4 Ochrana osob a majetku
- OS 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti
- OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách
- OS 65/3 Mycí, čistící, dezinfekční a osobní ochranné pracovní prostředky
- OS 65/4 Bezpečnostní značky a signály
- OS 65/5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
- OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
- OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád
- PP č. 11 Únik nebezpečných plynů

Příloha č. 2
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POBYT A JÍZDU VE SPOLEČNOSTI
Držitel pokynů je povinen:
- prokázat se při vstupu do areálu společnosti platnou průkazkou nebo povolením ke vstupu
(vjezdu) a mít je trvale u sebe,
- odložit do úschovy na bráně střelné zbraně, případně jiné předměty, které nesouvisejí
s výkonem pracovní činnosti nebo jejich vnášení do areálu společnosti je zakázáno,
- k pohybu a jízdě používat pouze určených komunikací,
- respektovat bezpečnostní informační systém ve společnosti., tj. informační a bezpečnostní
tabulky, rozhlasové vysílání apod.,
- po vstupu do provozovny (výrobny) nebo příjezdu na místo určení ihned se hlásit u
odpovědného vedoucího,
- pro každou práci si vyžádat předem písemné povolení od příslušného vedoucího,
- ohlásit každý úraz, který utrpěl v areálu společnosti na oddělení Dispečink (č. tel. 5555),
- v případě mimořádné události uposlechnout pokyny vydané zaměstnancem společnosti,
velitelem zásahu apod. a řídit se jimi,
- podřídit se kontrole dodržování těchto pokynů ze strany oprávněných osob pověřených
kontrolou v areálu společnosti.
V areálu společnosti je zakázáno:
- zapůjčovat doklady opravňující ke vjezdu či vstupu do společnosti. Pořizování kopií těchto
dokladů je považováno za hrubé porušení legislativa společnosti,
- pohybovat se bez platného vstupního dokladu,
- pohybovat se bez viditelného označení názvem nebo logem zhotovitele, nájemce na
pracovním oděvu,
- kouřit a vnášet do společnosti zapalovadla,
- zahájit jakékoli práce bez platného písemného povolení,
- vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- požívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky a přinášet je do areálu společnosti,
- vstupovat osobám mladším 15 let,
- vstupovat do budov nebo prostorů, kde zaměstnanci zhotovitele, nájemce neplní své úkoly,
- fotografovat a filmovat bez povolení vydaného společností,
- nosit střelné zbraně, střelivo a výbušniny,
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- používat elektronické přístroje (mobilní telefony, vysílačky, apod.), neodpovídají-li svým
provedením vyznačené zóně nebezpečí výbuchu,
- vstupovat do prostoru železniční vlečky mimo vyznačené přejezdy,
- vstupovat do prostorů pod úrovní terénu,
- znečišťovat areál společnosti a ohrožovat životní prostředí,
- vodit do areálu společnosti zvířata (nevztahuje se na služební psy Policie ČR).
Upozornění řidičům:
Za bezpečnou jízdu v areálu společnosti plně odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na
komunikacích v areálu společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a následující odchylky stanovené místní úpravou:
- areál společnosti je zónou s nejvyšší dovolenou rychlostí 30 km/h, místně může být
dopravními značkami snížena,
- zvláštní režim a značení železničních přejezdů,
- na komunikacích jsou značeny pouze podjezdy nižší než 4,4 m,
- křižovatky nejsou až na výjimky označené dopravními značkami - jsou to křižovatky stejného
řádu a platí pro ně přednost vozidel přijíždějících zprava, pokud není vodorovným značením
nebo dopravní značkou určeno jinak.
Řidič vozidla je povinen:
- dát přednost sanitním, požárním a policejním vozidlům, jsou-li v akci,
- dodržet zákaz vjezdu do budov a výrobních prostorů, bez povolení příslušného vedoucího,
- dodržet zákaz držet při jízdě vozidlem v ruce telefon nebo jiné hovorové zařízení,
- při couvání v prostoru výrobního zařízení zajistit vždy bezpečné couvání pomocí způsobilé a
náležitě poučené osoby (týká se nákladních vozidel),
- při výjezdu z místa ležícího mimo komunikaci dát přednost všem vozidlům jedoucím po
komunikaci,
- dbát pokynů příslušníků ochrany společnosti, zásahové jednotky a osob oprávněných ke
kontrole,
- hlásit ihned dopravní nehodu i poškození příslušenství komunikace (č. tel. 4402, 4403).
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Příloha č. 3

POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE

Havarijní tísňové číslo
pro hlášení mimořádných událostí, ohlašovna požáru
požár, výbuch, únik nebezpečného plynu, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda

5555

Dispečeři

4402

Dispečink ostrahy

5100

Tísňové volání z mobilního telefonu

466 825 555

Ohlášení mimořádné události:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vytoč telefonní číslo 5555 nebo z mobilního telefonu telefonní číslo 466 825 555. Ozve se ti „Ohlašovna požáru, zdravotní
služba“.
Hlas zřetelně místo a druh mimořádné události (požár, výbuch, úraz, otrava, náhlá zdravotní příhoda atd.).
Hlas své jméno.
Po hlášení vyčkej, až dispečer přijatou zprávu zopakuje, aby si ji ověřil a nedošlo k nedorozumění.
Nelze-li navázat telefonní spojení na výše uvedená čísla, vyšli ihned spojku na HZS Synthesia, a.s. - budova M 14.
Po příjezdu HZS podniku podej veliteli zásahu stručnou zprávu o mimořádné události.

Záchranné práce:

1.
2.
3.
4.
5.

Vyhlas poplach a učiň neprodleně všechna opatření k záchraně lidských životů.
Uveď v činnost instalovaná požárně bezpečnostní zařízení (např. stabilní hasicí zařízení).
Zahaj hasební práce pomocí hasicích přístrojů, hydrantových systémů apod.
Do příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele preventivní požární hlídky (pokud byla na daném úseku ustanovena)
nebo vedoucího zaměstnance
Po příjezdu požární jednotky se řiď pokyny velitele zásahu.

Povinnosti všech zaměstnanců:
Dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
MV č. 246 / 2001Sb. (vyhláška o prevenci), OS 52/1 Požární ochrana a OS 63/2 Havárie.
Každý, kdo zpozoruje požár na území organizace a může jej sám uhasit, je povinen tak neprodleně učinit. Není-li to možné, je
povinen vyhlásit poplach podle této směrnice. V objektech vybavených EPS musí zaměstnanec při zaznění zvukového signálu
EPS (sirény) opustit ohrožený prostor.
V době likvidace havárie je každý zaměstnanec povinen plnit pokyny velitele zásahu.
Povinnosti vedoucích zaměstnanců:
Spolupracovat při likvidaci havárie s velitelem zásahu.
Určit podle rozsahu havárie způsob evakuace osob (kdy zaměstnanci zůstanou na svých místech, kdy pracoviště opustí),
případně jakým způsobem se zúčastní v součinnosti s požární jednotkou zdolávání havárie.
Dohlížet, zda je zdolávání havárie prováděno v souladu se zpracovanou havarijní dokumentací.
Povinnosti dispečerů odboru Dispečink a HBS:
Na základě oznámení mimořádné události (včetně signalizace EPS) vyhodnotit danou situaci a zajistit okamžité vyslání
jednotlivých složek (HZS, ARO HZS, elektrikář, zásahová jednotka PCO, popřípadě další odborníky) na místo události.
Povinnosti zaměstnanců vodáren:
Na základě oznámení dispečera odboru Dispečink zajistit v průběhu zásahu HZS dostatečný tlak vody v potrubí.
Povinnosti zásahové jednotky PCO:
Na požádání velitele zásahu zajistit uzavření prostoru havárie.
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