Příloha č.1

SM 67

SHE Oznámení

Datum:
Č. protokolu:

Od

Pro

Mondi Štětí a.s., IČ 26161516, se sídlem Štětí, Litoměřická 272,
okres Litoměřice, PSČ 411 08
Oprávněná osoba: [………………………………]
[BUDE DOPLNĚNA FIRMA], IČ [BUDE DOPLNĚNO], se sídlem
[BUDE DOPLNĚNO]
Oprávněná osoba: [BUDE DOPLNĚNO JMÉNO]

Č. smlouvy
Kopie pro Mondi
Akce za Mondi
Předmět
Vážený pane [BUDE DOPLNĚNO JMÉNO],
Mondi SHE odd. Vás striktně upozorňuje na dodržování a respektování Bezpečnostně Technických podmínek plnění v areálu MONDI Štětí a.s. (dále jen „BTP“), protože v průběhu
kontroly dne [BUDE DOPLNĚN DEN] v [BUDE DOPLNĚN ČAS] na [BUDE DOPLNĚNO
ODDĚLENÍ] jsme zjistili následující porušení povinností:
Zaměstnanci společnosti [BUDE DOPLNĚNA FIRMA] při výkonu prací tím, že [BUDE
DOPLNĚNO], porušili:
1) čl. [BUDE DOPLNĚNO] BTP
2) [BUDE DOPLNĚNO] (např. zákon č. 262/2006 §104 OOPP (nedodržování použití OOPP
jako chrániče sluchu, ochranu zraku, respirátor na ochranu dýchacích cest);
3) další
Je nutné uvědomit si možné negativní dopady výše uvedeného porušení BTP a právních
předpisů, které může vést nejen k majetkovým škodám, ale i ke škodám lidském zdraví.
V tomto případě byly porušeny podmínky a opatření stanovené v BTP, které jsou pro Vaši
společnost závazné. Na základě tohoto porušení jste povinni zaplatit smluvní pokutu podle tabulky
v čl. [BUDE DOPLNĚNO] BTP ve výši [BUDE DOPLNĚNO].
Žádáme Vás o okamžitou nápravu a přijetí nápravných opatření, protože tyto zásadní nedostatky
z Vaší strany nebudeme akceptovat.
Do [BUDE DOPLNĚNO DATUM] nás uvědomte o návrhu přijatých opatření, pomocí kterých
zabezpečíte plnění výše uvedených požadavků BTP, právních předpisů a interních předpisů
MONDI Štětí a.s.
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S pozdravem.

[BUDE DOPLNĚNO JMÉNO ZÁSTUPCE MONDI]
[BUDE DOPLNĚNA POZICE ZÁSTUPCE MONDI]
Mondi Štětí a.s.

Podepsaný originál převzal dne [BUDE DOPLNĚNO]:

[BUDE DOPLNĚNO JMÉNO ZÁSTUPCE DODAVATELE]
[BUDE DOPLNĚNA POZICE ZÁSTUPCE DODAVATELE]
[BUDE DOPLNĚNA FIRMA]
Přílohy:

1) [BUDOU DOPLNĚNY DŮKAZNÍ MATERIÁLY – FOTO, SKEN APOD.]
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