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1. ÚČEL
Účelem tohoto návodu je stanovit postup při disciplinárním postihování pracovníků za
porušování platných zásad BOZP, PO a ochrany ŽP.
.

2. ROZSAH UPLATNĚNÍ
Tento návod se vztahuje na všechny pracovníky dodavatelů, včetně jejich
subdodavatelů, kteří vykonávají činnosti v rámci areálu MONDI Štětí a.s. Obsahuje
klasifikaci porušení v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP a definuje postihy za tyto
porušení.

3. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY
3.1 DEFINICIE POJMŮ
3.1.1.

Dodavatel / Contractor
Společnost, která má uzavřenu smlouvu s Objednatelem

3.1.2.

Subdodavatel
Společnost, která má smlouvu s Dodavatelem.

3.1.3.

Koordinátor bezpečnosti
Osoba pověřená stavebníkem pro výkon funkce dle z. č. 309/2006 Sb.

3.1.4.

Bezpečnostní dozor
Osoba pověřená výkonem kontroly dodržování pravidel BOZP, PO a ŽP.

3.1.5.

Stavbyvedoucí
Osoba pověřená výkonem činností dle zákona č. 183/2006 Sb.

3.1.6.

Protokol o udělení žluté, červené karty Dále v textu uvedeno jako žlutá karta a červená
karta.
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3.2 ZKRATKY
BOZP
PO
ŽP
ZNVP
OOPP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana
Ochrana životního prostředí
Zvýšené nebezpečí vzniku požáru
Osobní ochranné pracovní prostředky

4. POSTUPY A METODY
4.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
4.1.1. Pracovník, který poruší pravidla BOZP, PO a ochrany ŽP dostane za toto porušení
„žlutou kartu“. Žlutá karta má platnost 3 měsíce.
O každém udělení karty musí být pracovník řádně informován i s vysvětlením
porušení a s následným postupem, jakým bude udělení karty řešeno.
Odpovědná za informování a vysvětlení je osoba, která uděluje kartu. Při
udělení karty musí být informován nadřízený pracovníka, resp. bezpečnostní
technik Dodavatele. Protokol o udělení karty se vypisuje ve 2 kopiích (1 pro
pracovníka, 1 pro evidenci).
a)
b)

c)
d)
e)

za každé následné porušení dostane další „žlutou kartu“
v případě, že poruší předpisy potřetí v průběhu 3 měsíců od udělení první žluté
karty, dostane „červenou kartu“ a následně mu bude zakázán vstup do areálu
MONDI Štětí a.s. V případě, že jde o vedoucího pracovníka, bude udělena
červená karta již při udělení druhé žluté karty.
červenou kartu může pracovník dostat i bez předcházejícího udělení žlutých
karet, a to za hrubé porušení pravidel BOZP, PO a ochrany ŽP
při návrhu na udělení červené karty bude potřebné uvést v protokolu odkaz na
předpis, normu, pravidlo, které pracovník porušil.
po udělení červené karty je konkrétnímu pracovníkovi odebrána vstupní karta a
zakázán vstup do areálu MONDI Štětí a.s.

Jakékoliv prodlení na straně Dodavatele spojené s uložením žluté nebo červené karty
pracovníkovi Dodavatele (např. prodlení s prováděním prací) jde k tíži Dodavatele.
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4.1.2. Systém žlutých karet bude evidován u Koordinátora bezpečnosti a bude veden v
elektronické, ale i v písemné formě.
4.1.3. Žlutou kartu může udělit Koordinátor bezpečnosti, pracovníci oddělení BOZP MONDI
Štětí a.s., bezpečnostní technici, stavbyvedoucí.
4.1.4. V případě červené karty bude návrh na její udělení předložen koordinátorovi BOZP,
který rozhodne o jejím uplatnění.
4.1.5. V případě, že žlutou kartu neudělí Koordinátor bezpečnosti, musí být tato informace
emailem nebo osobně doručena do jeho kanceláře,
a) emailem s přesnými údaji pracovníka (jméno, číslo vstupní karty ASEP, Dodavatel),
stručná charakteristika popisu a pokud možno i fotodokumentace, případně přiložený
vyplněný a naskenovaný protokol o udělení žluté karty (viz. příloha A)
b) pokud se bude dokládat protokol o udělení žluté karty, je potřeba, aby tento protokol
byl řádně vyplněn, a je vhodné jej doplnit o fotodokumentaci.

4.1.6. Na základě zápisu o udělení karty mohou být ze strany MONDI Štětí a.s. Dodavateli
uděleny pokuty.
4.1.7. Proti rozhodnutí o udělení karty není možné se odvolat ani žádat přezkoumání
rozhodnutí.

4.2 KLASIFIKACE PORUŠENÍ
Tato klasifikace není úplná a konečná. Základní rozdělení porušení je na závažné / méně
závažné. Závažná porušení jsou ta, která mají potenciál způsobit vážnou újmu na zdraví
nebo velké škody na zařízeních, či majetku (červená karta), méně závažná porušení jsou ta,
která pravděpodobně nezpůsobí vážnou újmu na zdraví nebo velké škody na zařízeních či
majetku (žlutá karta).

4.2.1. Závažné porušení bezpečnosti (červená karta):
-

Porušení základních pravidel MONDI popsaných v dokumentu 05_TOP_BOZP_3 2
1_cze - BOZP a PO pro externí firmy;

-

Neumístění výstražných značek a bariér pod místy, kde se hází nebo spouštějí odpady
skrz otvory v konstrukcích;

-

Práce ve výškách bez použití bezpečnostního postroje, pokud je vyžadován a správného
zajištění;

-

Vědomé ignorování značek „NEPOUŽÍVAT“, „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ nebo
„VÝSTRAHA“ v případě, že podmínky nebo činnosti ohrožují život pracovníka nebo životy
ostatních;
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-

Odstranění značky nebo tabulky o zablokování, umístěné jinou osobou, bez oprávnění;

-

Používání vázacích / zdvihacích zařízení zatížených víc, než je doporučené bezpečné
zatížení břemenem;

-

Úmyslné měnění ručních nebo elektrických nástrojů odstraňováním jejich ochranného
nebo bezpečnostního mechanismu;

-

Svařování nebo pálení (řezání) ve stísněných prostorách bez dostatečného větrání nebo
bez používání vhodného respirátoru;

-

Svařování nebo pálení (řezání) na místech nebo v objektech s vysokým požárním
nebezpečím nebo nebezpečím výbuchu (t.j., skladové prostory hořlavých látek,
nevyčištěné potrubní vedení nebo nádrže obsahující hořlavé materiály);

-

Vykonávání prací na zařízeních pod proudem bez získání vhodného schválení nebo
použití ochranných zařízení;

-

Práce na zařízeních nebo obvodech, které by mohly být náhodně nebo neúmyslně
zapnuty ovladačem nebo odpojení místa bez uzamčení a označení ovladače;

-

Práce okolo nezajištěného otvoru v podlaze nebo stěně bez používání vhodných
ochranných prostředků proti pádu;

-

Provoz zařízení způsobem, který ohrožuje zaměstnance nebo ostatní;

-

Práce ve výkopu nebo rýze hlubší než 1,5 metru, která nebyla vysvahována, vyztužena,
zapažena nebo jinak chráněna před zavalením;

-

Práce na konstrukcích či části zařízení bez použití prostředků zabezpečení proti pádu
v případě, že se dané místo nachází 1,5 m nebo více nad nižší úrovní;

-

Skladování nebo stohování materiálu či částí zařízení, bez použití prostředků proti jejich
pádu;

-

Vstup do tunelu, průlezu, výkopu, zásobníku nebo šachty, které byly klasifikovány jako
Stísněný prostor bez otestování atmosféry nebo získání povolení na vstup do Stísněného
prostoru;

-

Vědomé používání zařízení s poškozenými nebo poruchovými bezpečnostními prvky či
zařízeními

-

Hrubé porušení povinností vedoucího pracovníka

-

Neoprávněný zásah do lešení (např. odstranění výztuže, podpěr lešení, zábradlí);

-

Nedodržení zákazu chodit či stát pod zavěšeným břemenem, nebo v jeho nebezpečné
blízkosti;

-

Nedodržení zákazu kouření uvnitř areálu společnosti;

-

Nedodržení zákazu požívání či vstupu do areálu společnosti pod vlivem alkoholu či jiných
návykových látek.

4.2.2. Méně závažné porušení (žlutá karta):
-

Neplnění povinností vedoucího pracovníka;

-

Nepoužívání/nenošení OOPP;

-

Nedodržování technologických postupů prací;
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-

Nedodržování návodů k obsluze;

-

Práce bez osvědčení a oprávnění na činnost;

-

Nedodržování pořádku na pracovišti;

-

Nesprávné skladování chemických látek;

-

Nesprávná manipulace s hořlavými látkami;

-

Nezabezpečení žebříku proti posunutí či převrácení;

-

Práce nad vertikálně přečnívající ocelovou výztuží, která není chráněná;

-

Znemožnění funkce protipožárního systému bez oprávnění;

-

Používání kovových nebo vodivých žebříků v blízkosti vedení nebo zařízení pod napětím;

-

Záměrná sabotáž nebo nepotřebné vyprázdnění hasicího přístroje nebo protipožárního
zařízení, způsobení jeho nefunkčnosti nebo neužitečnosti;

-

Používání poškozených vázacích zařízení;

-

Nepoužívání vodících lan na kontrolu zavěšených břemen (u rozměrnějších či těžkých
břemen nepoužití více vodících lan);

-

Používání elektrického nástroje za vlhkého počasí bez
bezpečnostních opatření k zabránění úrazu elektrickým proudem;

-

Práce na lešení, které není dokončeno/schváleno/zkontrolováno a náležitě označeno;

-

Používání nesprávně zajištěného žebříku;

-

Používání nedokončeného či nekompletního schodiště (chybějící zábradlí) pro přístup
k pracovišti;

-

Stohování nebo skladování materiálu blíže než 1,5 metru od nechráněného otvoru
v podlaze / stěně nebo okraje střechy;

-

Neohrazení manipulačního prostoru jeřábu/plošiny;

-

Nezabezpečení preventivní požární hlídky nebo pracoviště při činnosti se zvýšeným
nebezpečím požáru nebo výbuchu;

-

Používání ručního nástroje na jiný účel než ke kterému je určen;

-

Pálení, sváření, broušení bez předepsané ochrany zraku, obličeje;

-

Používání nesprávně (nedostatečně) chráněných svářecích kabelů nebo hadic na pálení;

-

Zdvihání nebo spouštění elektrických pneumatických nástrojů z vyvýšených pracovišť za
napájecí kabel nebo hadici;

-

Používání žebříku, jehož horní okraj nepřesahuje (1,1 metru) nad výstupnou plošinou;

-

Nepoužívání požadovaného bezpečnostního pásu při provozu mobilního zařízení;

-

Nevykonání kontroly a zápisu do deníku před použitím zařízení (např. jeřáb);

-

Nošení OOPP nesprávným způsobem.

přijetí

přiměřených

5. PŘÍLOHY
Příloha A – Protokol o udělení žluté / červené karty
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PŘÍLOHA A
Protokol o udělení žluté / červené karty
Jméno a příjmení:

..............................................................

Číslo vstupní karty ASEP:

..............................................................

Dodavatelská firma :

..............................................................

Čas a místo události:

..............................................................
Stručná charakteristika přestupku :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vyjádření pracovníka k přestupku
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nápravné opatření :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
–––––––––––––––––––––––
datum udělení žluté / červené karty

–––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––

žlutou kartu udělil

podpis pracovníka

(návrh na červenou kartu udělil)

–––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

datum platnosti žluté karty
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podpis koordinátora BOZP
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