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VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1.1
Bezpečnostně-Technické podmínky plnění v MONDI Štětí a.s. (dále jen BTP) jsou neoddělitelnou součástí
Smlouvy v případě smluvního plnění realizovaného v prostorách Objednatele. Tento dokument upřesňuje
požadavky uvedené v příloze J1 Smlouvy. Areálem Objednatele a areálem MONDI Štětí a.s. se rozumí areál Mondi
na adrese Štětí, Litoměřická 272, okres Litoměřice, PSČ 411 08. Pokud se hovoří o lokalitách, prostorách, objektech,
pracovištích, provozech nebo zařízeních Objednatele nebo MONDI Štětí a.s. rozumí se tím vždy i všechny lokality,
prostory, objekty, provozy, pracoviště nebo zařízení Objednatele i MONDI Štětí a.s. i jiné společnosti Mondi.
1.2
Za Objednatele se považuje společnost Mondi, která je jako objednatel označena ve Smlouvě. Dodavatel
svoje práva a povinnosti uplatňuje prostřednictvím oprávněné osoby, která je uvedená ve Smlouvě – oprávněná
osoba Objednatele, oprávněný zaměstnanec nebo technický dozor v případě uvedeném v BTP.
1.3
Za Dodavatele se považuje zhotovitel díla, vykonavatel opravy, údržby, opravy nebo údržby věci,
vykonavatel provádějící práce, poskytovatel služby. Objednatel svoje práva a povinnosti uplatňuje prostřednictvím
oprávněné osoby Dodavatele, která musí být nepřetržitě přítomná po dobu realizace smluvních výkonů, která bude
partnerem oprávněné osobě Objednatele při organizování smluvního plnění a řešení problémů v souvislosti
s realizací smluvních výkonů a která je uvedená ve Smlouvě jako oprávněná osoba Dodavatele.
1.4
Dodavatel si domluví způsob komunikace na pracovišti s odpovědným zaměstnancem Objednatele, nebo
objednatelem určenou osobou. V případě potřeby použití vysílaček je potřeba předem zkonzultovat používané
frekvence a volací znaky s kompetentní osobou objednavatele pro konkrétní objednávku nebo smlouvu.

2

ŠKOLENÍ

2.1
Dodavatel je povinen zajistit, že všichni pracovníci Dodavatele před vstupem do prostor areálu MONDI Štětí
a.s. za účelem plnění předmětu smluvních plnění absolvují vstupní, periodické školení, respektive školení na
krátkodobý výkon prací a specifické školení pro daný provoz na získání, resp. udržení všeobecné způsobilosti pro
vstup a bezpečný pohyb, pobyt a výkon smluvních plnění v prostorách MONDI Štětí a.s.
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2.2
Dodavatel je povinen nejméně 2 dny před příjezdem zaslat Seznam zaměstnanců přicházejících do Mondi
Štětí na školení BOZP obsahující jméno, příjmení a datum narození zaměstnance alespoň 2 pracovní dny před
příjezdem na školení na e-mailovou adresu Lucie.Stankova@mondigroup.com
2.3
Účel školení spočívá v získání všeobecné způsobilosti pro výkon činností v prostorách MONDI Štětí a.s.
Školení je zaměřeno na specifické podmínky vykonávání smluvních prací v prostorách a na pracovištích MONDI
Štětí a.s. Ve školení jsou obsaženy oblasti: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, prevence
závažných havárií a ochrana životního prostředí.
2.4
Předpokládaný rozsah základního vstupního školení je 1 hodina. Předpokládaný rozsah periodického
školení je cca 1 hodina. Opakování periodického školení je 12 měsíců. Před uplynutím uvedené doby musí pracovník
znovu absolvovat periodické školení. V opačném případě nesmí pracovník Dodavatele vstupovat do areálu
Objednatele nebo vykonávat pro Objednatele práci nebo služby.
2.5
Školení je zakončené písemnou zkouškou (výstupním testem). O úspěšném absolvování zkoušky vystaví
školitel doklad, který je nezbytným předpokladem pro vydání vstupní karty umožňující pracovníkovi vstup na
pracoviště.
2.6
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci úspěšně absolvují vstupní testy. Dodavatel je povinen
zajistit, aby pracovníci Dodavatele, kteří neabsolvovali vstupní nebo periodické školení a vstupní testy nebo
neabsolvovali vstupní testy úspěšně, nevstupovali do areálu Objednatele nebo nevykonávali práci nebo služby pro
Objednatele. Vstupní školení a periodické školení pro krátkodobý výkon prací jsou v případě úspěšného absolvování
zkoušky (vstupních testů) na první pokus realizované na náklady Objednatele. Za každé opakované školení
pracovníka z důvodu neúspěšného absolvování výstupních testů uhradí Dodavatel Objednateli 300,- Kč
2.7
Vstupní školení nenahrazuje vstupní ani periodické školení zaměstnanců z BOZP a PO povinné ze zákona,
za jejich absolvování je odpovědný Dodavatel.
2.8
Objednatel je povinen při povolování prací provést „Seznámení s pracovištěm“. Při tomto seznámení předá
Dodavateli všechny dostupné informace o aktuálních pracovních a bezpečnostních rizicích a přijatých opatřeních,
specifických pro konkrétní pracoviště.
2.9
Zhotovitel je povinen seznámit se se zdravotními riziky na pracovišti objednatele, kde bude pracovat a
přijmout opatření k jejich minimalizaci. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí ochranu zdraví svých zaměstnanců podle
příslušných právních předpisů a že má posouzeny zdravotní rizika při výkonu prací pro objednatele.

3
3.1
SBS).

PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ DO AREÁLU, FYZICKÁ OCHRANA, SMLUVNÍ
POKUTY ZA JEJÍ PORUŠENÍ
Fyzickou ochranu vykonává Objednatel na základě smlouvy se Soukromou bezpečnostní službou (dále jen

3.2
Základní podmínkou pro vydání povolení vstupu pro pracovníky Dodavatele do prostor Objednatele,
ve kterých budou vykonávat smluvní výkony, je absolvování školení pro získání všeobecné způsobilosti pro výkon
činnosti v prostorách MONDI Štětí a.s. a doložení záznamů o zdravotní způsobilosti.
3.3
Dodavatel předloží Objednateli minimálně 7 pracovních dní před započetím realizace smluvních výkonů
žádost o povolení vstupu jeho pracovníků a o povolení vjezdu jeho vozidel do objektů Objednatele. Součástí žádosti
musí být žádost o zpracování osobních údajů do databáze Řízení procesů povolování vstupů (ŘPPV) (viz směrnice
pro vstupy a vjezdy).
3.4
Pracovníci Dodavatele vstupují do objektů Objednatele výhradně vrátnicí se strážní službou, a to
prostřednictvím identifikační karty vydané Objednatelem, kterou dostane každý pracovník Dodavatele. Pracovníci
Dodavatele a jeho subdodavatelů jsou povinni označovat si identifikační kartou jakýkoliv průchod/průjezd vrátnicí
(ve všech směrech). Používání jiných cest pro vstup do areálu společnosti (přes vrátnici V3, přes kolejiště, protržený
plot, apod.) je zakázáno.
3.5
Vstup do areálu není dovolen nikomu, kdo je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek a
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz požití alkoholu (požití omamných a/nebo
psychotropních látek). Před vstupem do prostor Objednatele si u turniketu každý vstupující dýchne do kontrolního
přístroje na přítomnost alkoholu v dechu. Červený signál znamená, že průchod nebude umožněn.
3.6
Pracovníkům Dodavatele je na vyžádání umožněno před průchodem do areálu Objednatele (vrátnice)
provést kontrolní zkoušku na alkohol. V případě, že pracovník Dodavatele vyžádá provedení kontrolní dechové
zkoušky a tato bude pozitivní, nebude pracovníkovi Dodavatele umožněn vstup do prostor Objednatele, přičemž
se výsledek zkoušky neeviduje a nebude za pozitivní výsledek udělena smluvní pokuta či zákaz vstupu
kontrolovanému pracovníkovi.
3.7
Když pracovník má pochybnosti o správnosti vyhodnocení zkoušky na alkohol přístrojem na turniketu nebo
takové pochybnosti má příslušník ostrahy za rozhodující se považuje výsledek testu kalibrovaným přístrojem.
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3.8
Při vstupu má pracovník ostrahy právo vykonat osobní kontrolu na vnášení nepovolených věcí jako
i dohlížet při zkoušce na přítomnost alkoholu a/anebo požití omamných a/anebo psychotropních látek pracovníka
s použitím kalibrovaného přístroje. V případě pozitivního výsledku vždy probíhá opakovaná kontrola po 10 minutách
k ověření výsledku zkoušky.
3.9
Odmítnutí zkoušky na přítomnost alkoholu/požití omamných a/anebo psychotropních látek se
považuje za pozitivní výsledek, kontrolovanému pracovníkovi Dodavatele bude odebrána identifikační karta, bude
v doprovodu pracovníka SBS vykázán z prostor MONDI Štětí a.s. a může mu být udělen zákaz vstupu do prostor
MONDI Štětí a.s. až na dobu 2 let.
3.10
Výsledky dechové zkoušky na alkohol se rozdělují do tří skupin:

„A“ - do 0,20 promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude v daný den umožněn
vstup do prostor MONDI Štětí a.s. a zaměstnavateli kontrolované osoby je udělena smluvní pokuta ve výši
10.000,- Kč.

„B“ – 0,21 až 0,29 promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude umožněn vstup do
prostor MONDI Štětí a.s. na dobu 1 měsíc a zaměstnavateli kontrolované osoby je udělena smluvní pokuta ve
výši 15.000,- Kč.

„C“ – 0,30 a více promile se považuje za pozitivní výsledek a kontrolované osobě nebude umožněn vstup do
prostor MONDI Štětí a.s. na dobu 2 let a zaměstnavateli kontrolované osoby je udělena smluvní pokuta ve
výši 25.000,- Kč.
3.11
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali zákaz kouření v objektu Objednatele.
Porušení zákazu kouření jakýmkoli pracovníkem Dodavatele je považováno za méně závažné porušení
pravidel a Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ porušení
zákazu kouření ve výši dle čl. 9 Pokuty. Zaměstnanci Dodavatele, který tento zákaz kouření porušil, bude
zadržena identifikační karta a může mu být udělen zákaz vstupu do prostor MONDI Štětí a.s. až na dobu 12
měsíců.
3.12
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho vozidla budou vjíždět do objektů, resp. na pracoviště výhradně
vjezdem k tomu určeným, kde budou podrobena kontrole na povolené, případně nepovolené vnášení věcí a
materiálu. Při vnášení a vynášení materiálu a nářadí z objektu a do objektu Objednatele se Dodavatel zavazuje, že
ve spolupráci s manažerem odboru, v jehož působnosti je Smlouva, nebo jím pověřeným zaměstnancem, bude při
přenosu materiálu přes vrátnice používat materiálové propustky k registraci vnášeného materiálu.
Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zákaz vnášení nepovolených věcí a předmětů do objektů Objednatele.
Do objektů Objednatele je zakázáno bez povolení vnášet:
- zbraně (včetně nožů s automatickým otevíráním, motýlků (balisongů), vrhacích nožů, dýk a prodloužených dýk),
střelivo, výbušniny, nástražné výbušné systémy a jejich napodobeniny;
- alkohol, omamné a psychotropní látky;
- předměty nesouvisející s pracovní činností.
Z objektů Objednatele je zakázáno bez povolení vynášet:
- jakékoli předměty a materiály, které nebyly při vjezdu/vstupu do areálu Objednatele zaregistrovány,
- odpad, který Dodavatel není oprávněn a povinen podle Smlouvy a těchto BTP zlikvidovat.
Dodavatel je povinen zajistit, že se na požádání pracovníka ostraha každý jeho pracovník podrobí osobní kontrole,
kontrole zavazadel nebo vozidel a jejich prostor.
Za vnášené a vynášené věci v motorovém vozidle, se kterým vjíždí/vyjíždí do objektů/z objektů Objednatele, je
odpovědný řidič motorového vozidla, se kterým vjíždí/vyjíždí do objektů/z objektů Objednatele.
V případě, že pracovník Dodavatele poruší výše uvedené povinnosti, bude zařazen do databáze
nežádoucích osob, kterým je zakázán vstup do areálu Objednatele. Porušení povinností dle tohoto
ustanovení Dodavatelem budou smluvní strany považovat za porušení Smlouvy podstatným způsobem
s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze strany Objednatele.
Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na zaplacení smluvní pokuty.
3.13
Dodavatel se zavazuje zajistit, že ve vozidlech projíždějících nákladní vrátnicí (v jakémkoli směru) bude
pouze řidič. Řidič vozidla je povinen označit si průjezd vrátnicí identifikační kartou na panelu umístěném v prostoru
nákladní vrátnice. Všechny ostatní osoby musí včas vozidlo opustit a projít osobní vrátnicí.
3.14
Dodavatel je povinen zajistit respektování zvláštních režimových opatření v objektech Objednatele, tj. že ze
strany pracovníků Dodavatele nedojde k:
- neoprávněné manipulaci se zařízením technických prostředků fyzické ochrany a vyvolání jejich poplachového
stavu (EZS, EPS, kamerový systém, infrabariéry apod.);
- neoprávněnému pohybu v areálu, nerespektování pokynů pro vstupující osoby a pokynů pracovníka ostrahy;
- fyzickému napadení pracovníka ostrahy nebo jiné osoby.
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3.15
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou dodržovat zásady pohybu vozidel v areálu
Objednatele, zejména se vyvarují nesprávného parkování, porušování dopravního značení a nerespektování zásad
pohybu vozidel ve smyslu pravidel vymezených zákonem o pozemních komunikacích v platném znění, na
příjezdových komunikacích v majetku Objednatele, v objektech Objednatele, včetně zamezení průjezdu zásahových
vozidel. Za porušení uvedených povinností je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5 000
Kč za každé jednotlivé porušení a může omezit počet vydaných povolení pro vjezd motorových vozidel.
3.16
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci neumožní vstup do objektů MONDI Štětí a.s. jiné osobě
poskytnutím vlastní identifikační karty nebo průkazu s fotografií, nezneužijí cizí identifikační kartu nebo průkaz
s fotografií a nepoužijí bezdůvodně nouzové východy bez registrace. Za porušení uvedených povinností je
Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Pracovníci
budou zařazeni do databáze nežádoucích osob, kterým je natrvalo zakázán vstup do areálu Objednatele.
3.17
Dodavatel je povinen zajistit, že pracovníci Dodavatele přidělenou identifikační kartu nebo průkaz budou
chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo krádeží. Dodavatel je povinen zajistit, že pracovníci Dodavatele
tuto identifikační kartu nebo průkaz vrátí po ukončení činnosti nebo po uplynutí doby platnosti Smlouvy. Za porušení
uvedených povinností je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každou
jednotlivou ztrátu, zničení, poškození nebo krádež identifikační karty nebo průkazu, zahrnující náklady na
vydání nové identifikační karty nebo průkazu.
Smluvní pokuta bude vůči Dodavateli uplatněna i tehdy, když pracovník Dodavatele po ukončení činnosti
nebo doby platnosti Smlouvy identifikační kartu, resp. průkaz nevrátí Objednateli.
3.18 Ztrátu nebo krádež identifikační karty nebo průkazu je Dodavatel povinen v případě každého pracovníka
okamžitě hlásit SBS. V případě, že Dodavatel ztrátu nebo krádež nenahlásí, nese všechny následky zneužití
identifikační karty nebo průkazu a jeho pracovníkovi může být zakázán vstup do objektů Objednatele. Pokud
způsobená škoda nebude Objednateli bezodkladně uhrazena, příslušnému pracovníkovi nebude umožněn
další vstup do areálu Objednatele.
3.19
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci neodcizí nebo se nepokusí odcizit věci z majetku
Objednatele a dalších společností sídlících v areálu Objednatele nebo z majetku dodavatelské organizace v areálu,
prostorách nebo zařízeních Objednatele. V případě takového konání bude pracovník Dodavatele zařazen do
databáze nežádoucích osob, kterým je zakázán vstup do areálu Objednatele.
3.20
Dodavatel je povinen v přiměřené míře zabezpečit ochranu svého majetku a odložených věcí v prostorách
Objednatele. V případě zpozorování narušení objektu, odcizení nebo pokusu o odcizení věci z majetku Dodavatele
nebo Objednatele nebo dalších společností sídlících v areálu Objednatele, je Dodavatel povinen bezodkladně ohlásit
takovou událost odpovědnému zástupci Objednatele nebo ostrahy

4

ODBORNÁ A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST PRO REALIZACI SMLUVNÍCH VÝKONŮ

4.1
Dodavatel odpovídá za realizaci předmětu Smlouvy a musí být držitelem příslušného platného oprávnění
ve smyslu požadavků právních předpisů ČR. Smluvní výkony mohou realizovat pouze zdravotně a odborně způsobilí
pracovníci. Dodavatel je povinen zajistit, že všechna oprávnění Dodavatele a osvědčení o odborné způsobilosti jeho
pracovníků budou v platnosti po dobu trvání smluvního vztahu. Pokud zahraniční dodavatelé realizují předmět
zakázky na základě ekvivalentních oprávnění Dodavatele a osvědčení o odborné způsobilosti jeho pracovníků
vydaných orgány členských států EU nebo třetích zemí, tyto doklady musí splňovat požadavek rovnocennosti
dokladů ve smyslu příručky pro uznávání odborné kvalifikace vydané Evropskou unií. Dodavatel k SHE plánu přiloží
doklad o profesní kompetenci.
4.2
Zaměstnanci dodavatele nebo jeho smluvních dodavatelů jsou povinni nosit dokumenty potvrzující
odbornou způsobilost při výkonu prací na území MONDI Štětí, a.s. u sebe
4.3
Zdravotní způsobilost pracovníků potvrzuje lékař obecně pro výkon práce a zvlášť pro speciální profese
např. řidič motorového vozidla nebo výkon určitého druhu prací např. noční práce, práce ve výškách apod. Dodavatel
je odpovědný za zabezpečení předepsaných kontrol příslušným lékařem, a že v MONDI Štětí, a.s. nebude pracovat
žádný jeho pracovník bez zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem.
4.4
Každou změnu – nástup nového pracovníka, stejně jako ukončení výkonu práce pracovníka, změnu jeho
všeobecné, zdravotní, odborné způsobilosti (přechodnou či úplnou ) - oznámí Dodavatel Objednateli formou
organigramu.
4.5
Podle charakteru činností je Dodavatel povinen předložit oprávněné osobě Objednatele ke kontrole před
započetím realizace výkonu plnění seznam pracovníků s doklady o jejich zaškolení ve smyslu veškerých příslušných
právních předpisů a požadavků Objednatele o potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a kvalifikaci pracovníků ve
formě kopií jejich platného osvědčení/oprávnění a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Objednatel si vyhrazuje
právo neomezené kontroly platnosti oprávnění, osvědčení o odborné způsobilosti, poučení jednotlivých pracovníků
kdykoli v průběhu realizace Smlouvy. Dodavatel s tímto souhlasí. Pokud Dodavatel a jeho pracovníci nemají v době
plnění smluvních výkonů platné oprávnění a osvědčení o všeobecné, zdravotní nebo odborné způsobilosti, tato
skutečnost se bude považovat za závažné porušení pravidel s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi
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Smlouvy bez výpovědní doby ze strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na
zaplacení smluvní pokuty. Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení
jeho povinnosti dle tohoto ustanovení.

5

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
5.1
Za účelem realizace předmětu smlouvy musí mít Dodavatel i jeho subdodavatelé zaveden účinný systém
řízení BOZP na jeho pracovišti, což musí doložit „Plánem bezpečnosti práce“ v souladu s požadavky Objednatele
Přílohou tohoto dokumentu je vzor obsahu SHE plánu. Dodavatelův SHE plán musí být schválen projektovým
manažerem a bezpečnostním specialistou Objednatele.
5.2
„Plán bezpečnosti práce“ musí Dodavatel předložit Objednateli na odsouhlasení nejpozději 14 pracovních
dní před termínem zahájení práce a pravidelně (vždy při změně) jej aktualizovat.
5.3
Dodavatel vypracuje pro činnosti související s plněním předmětu Smlouvy, které budou vykonávány
v lokalitě MONDI Štětí a.s., identifikaci a hodnocení bezpečnostních rizik (dále jen Registr rizik). Před započetím
práce budou na základě hierarchie řízení rizik implementována a stručně popsána účinná opatření pro snížení rizika.
Dodavatel musí tyto informace odevzdat Objednateli, poprvé jako součást „Plánu bezpečnosti práce“ před nástupem
na plnění předmětu Smlouvy a po dobu realizace je pravidelně (vždy při změně) aktualizovat. Objednatel si vyhrazuje
právo schválit použitou metodologii.
5.4
V souladu s požadavky Objednatele budou uplatněny bezpečné systémy práce, včetně standardních
pracovních postupů, instrukcí, nařízení metod práce a povolení pro nebezpečné práce.
5.5
Dodavatel musí vybavit své pracovníky co nejvhodnějšími osobními ochrannými pracovními prostředky
(OOPP)
5.6
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni před započetím prací organizovat krátké schůzky (pětiminutovky/tool box
meeting) se zaměstnanci, kde budou zaměstnance upozorňovat na nebezpečí, rizika, postupy a opatření související
s prováděnou prací.
5.7
Před vstupem na pracoviště se musí zástupce každé pracovní skupiny hlásit na řídícím pracovišti – velínu,
kde se zapíše do knihy návštěv na pracovišti s udáním počtu osob ve skupině a kontaktním telefonním číslem na
skupinu. Po skončení práce se musí každá skupina na stejném místě z knihy odepsat. Každý zaměstnanec musí být
viditelně označen názvem firmy a vybaven příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
5.8
Dodavatel se zavazuje poskytovat zástupci MONDI Štětí a.s. měsíčně informace o člověkodnech
odpracovaných na pracovištích MONDI Štětí a.s a to nejpozději do 2. kalendářního dne měsíce následujícího po
měsíci, za který bude informace předkládána.
5.9
Dodavatel před nástupem na pracoviště Objednatele převezme od Objednatele (oprávněné osoby
Objednatele) pracoviště formou vyplnění pracovního povolení. V případě, že se bude jednat o vyhrazené pracoviště
(staveniště), bude předání provedeno formou samostatného protokolu s uvedením stavu BOZP a PO, specifikace
přípojných míst k médiím apod. dle požadavků platných předpisů
5.10
Změny jako například změna subdodavatele nebo změna dohodnuté metody práce či vybavení apod. je
nutno písemnou formou oznámit a obdržet k tomu souhlas Objednatele.
5.11
Od vedení Dodavatele se očekává, že povede oblast SHE a zajistí, že bude bezpečnost diskutována na
všech poradách, bude se dále podílet na bezpečnostních auditech pracoviště, bude nařizovat bezpečnostní opatření
určená auditem či vyšetřováním incidentů, hlásit bezpečnostní incidenty, zabezpečovat komunikaci bezpečnostních
záležitostí svým týmům, oceňovat bezpečný provoz a zahrnovat bezpečnost do těch aspektů projektu, jež se týkají
se plánování, kompetencí a vybavení.
5.12
Dodavatel je povinen zabezpečit účast odpovědného pracovníka na pravidelných zasedáních řídících
orgánů Objednatele (odstávkový štáb, kontrolní dny, jednání, schůzky). Dodavatel je povinen plnit úkoly zadané na
zasedáních řídících orgánů a na vyžádání Objednatele poskytovat všechny relevantní údaje týkající se BOZP a PO.
5.13
Dodavatel zajistí, že během projektu bude používáno co nejvhodnější vybavení (jenž má certifikaci CE, je
v souladu s normou EU či schválenou společností Mondi) a je provozováno kompetentním a patřičně kvalifikovaným
personálem v souladu s instrukcemi výrobce, místní legislativou a požadavky společnosti Mondi.
5.14
Pro pracovní prostředky a zařízení musí být na pracovišti k dispozici platná dokumentace případně její kopie
(Manuály, deníky, výsledky revizí, doklady prokazující že všechno nářadí, vybavení vyhrazených zařízení je
pravidelně kontrolováno dle požadavků legislativy, jakož i návody výrobce, atd.) V případě zjištění nedostatků na
technických zařízeních Dodavatele má Objednatel právo pozastavit jejich provoz nebo je vykázat z jeho prostor.
Případné zpoždění plnění se nebude považovat za zpoždění zapříčiněné Objednatelem. Obsluhované a pro
bezpečnost kritické vybavení, stejně jako nástroje brané na pracoviště, bude před vstupem prohlédnuto, aby se
zajistilo dodržování tohoto nařízení týkajícího se integrity vybavení, a na pracoviště bude povoleno jen, pokud je s
tímto nařízením v souladu.
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5.15
Dodavatel musí mít vlastní lékárničku na pracovišti a mít vyškolenou alespoň jednu osobu v pracovní
skupině pro poskytnutí první pomoci. Dále na každých i započatých 50 zaměstnanců musí mít jednu lékárničku.
5.16
Pokud bude v jednu chvíli na pracovištích Objednatele přítomno 25 a více pracovníků Dodavatele včetně
jeho subdodavatelů, zavazuje se Dodavatel zabezpečit trvalou přítomnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
(technika bezpečnosti práce) na každé směně. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si jmenování dodatečných
inspektorů bezpečnosti pro Dodavatele s více než 50 zaměstnanci.
5.17
Vyčleněné prostory a montážní pracoviště musí být ohraničeny pevnými zábranami (pokud je to možné a
s ohledem na místní podmínky) a označeny v souladu s předpisy BOZP a PO. Pracoviště musí být označeny názvem
společnosti provádějící práce včetně jména a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance a telefonním číslem.
Takto je nutné označit i buňky, kontejnery či boxy určené pro skladování materiálu nářadí apod.
5.18
Je přísně zakázáno obsluhovat bez příslušného oprávnění zařízení, pro které je to předepsáno, zvlášť pak
pro akumulátorové nebo motorové vozíky, nákladní výtahy, jeřáby, elektr. kladkostroje a veškerá vyhrazená zařízení.
Při používání jeřábů musí kvalifikovaná osoba být prokazatelně seznámena se systémem bezpečné práce jeřábů na
pracovišti.
5.19
Při zdvihání pomocí jeřábu musí mít vazač, nebo jiná osoba pověřená Dodavatelem organizací zdvihacích
prací na přilbě potah s nápisem „Signalista“ a píšťalku. Signalista je odpovědný za vymezení prostoru zdvihání, kam
mají přístup jenom členové pracovní skupiny vykonávající zdvihací práce. Vstup jiných osob do vymezeného prostoru
je jiným osobám zakázán. V případě vstupu neoprávněné osoby do vymezeného prostoru má signalista právo na
použití píšťalky jako signálu na opuštění prostoru. Neoprávněná osoba vstupující do vymezeného prostoru je povinna
na signál na opuštění prostoru okamžitě reagovat a tento prostor neprodleně opustit. Vazač břemen musí mít k
dispozici manipulační lana a tyče a musí je používat. Obal na přilbu s nápisem „Jeřábník“ musí při ovládání jeřábu
nosit jeřábník portálového jeřábu ovládaného ze země.
5.20
Při práci ve výškách (nad 1,5) mimo kolektivního zabezpečení (podesty, lešení apod.) musí zaměstnanci
Dodavatele používat OOPP na zachycení pádu – celotělový postroj, na který jsou připojeny 2 zajišťovací lana
s karabinami. Toto umožní zaměstnanci být zajištěn vždy alespoň jedním zabezpečovacím lanem při přemísťování
z místa na místo. Při této práci zároveň musí používat přilbu s čtyř nebo tříbodovým upevněním pod bradou. Pro
ochranu proti pádu na zvlášť vysokých místech např. montáži střech se v technologickém postupu musí zvážit použití
ochranných sítí jako ochrany osob při práci před pádem jako ochrana navíc při použití postroje.
5.21
Ke zpracování materiálu (broušení, vrtání, ohýbání atd.), Dodavatel musí mít k dispozici pracovní stoly s
možností upevnění materiálu do svěráku.
5.22
Prodlužovací přívody, kabely či hadice musí být vedeny tak, aby nevytvářely nebezpečí zakopnutí či
uklouznutí a nezvyšovalo se riziko úrazu el. proudem.
5.23
Spoje na hadicových vedeních s pracovním tlakem 200 MPa a více musí být vybaveny bezpečnostním
lankem (např. pneumatické nástroje, vysokotlaké čističe)
5.24
Dodavatel je povinen zajistit, že jeho pracovníci budou dodržovat používání určených vchodů a východů,
zdržovat se na pracovišti, které souvisí s výkonem smluvních výkonů, Dodavatel je povinen zabezpečit, aby se jeho
pracovníci zdržovali jen na odsouhlaseném, určeném a vyznačeném pracovišti. Dodavatel je povinen zabezpečit
vybavení převzatých pracovišť bezpečnostním značením ve smyslu legislativních a normativních předpisů a
požadavků Objednatele. Po ukončení smluvních výkonů je Dodavatel povinen odevzdat pracoviště v čistém
a bezchybném stavu. O předání pracoviště sepíší Dodavatel a Objednatel zápis, jehož součástí jsou i doklady
potvrzující vývoz odpadu z areálu Objednatele, který vznikl Dodavatelovou vlastní činností, resp. jeho zneškodnění.
5.25
Dodavatel zajistí kontrolu dodržování předpisů BOZP vedoucími zaměstnanci zhotovitele během provádění
prací nejméně jednou za směnu. O provedení této kontroly je zhotovitel povinen vést záznamy. Nedostatky zjištěné
při těchto kontrolách je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Zhotovitel na požádání předloží tento
záznam objednateli.
5.26
Oprávněná osoba Objednatele má právo nařídit zkoušku na přítomnost alkoholu a požití omamných
a/anebo psychotropních látek pracovníkovi Dodavatele. Dále je postupováno podle bodu 3.8
5.27
Dodavatel umožní odpovědným osobám Objednatele (Manažer BOZP, koordinátor BOZP, bezpečnostní
technik a další) neomezený přístup na staveniště/pracoviště za účelem kontrol dodržování BOZP, PO a ŽP na
pracovišti v souladu s platnou legislativou, dokumentací vydanou Objednatelem a pravidly MONDI Štětí a.s. pro
oblast BOZP. Předmětem kontrol může být i přezkoumání systému řízení BOZP Dodavatele, jakož i kontrola
personálních, technických, materiálových a organizační předpokladů pro realizaci předmětu Smlouvy z pohledu
BOZP. Pro sjednání nápravy mohou odpovědní zástupci Objednatele, resp. osoba pověřená Objednatelem na
kontrolní činnost uplatnit systém žluté a červené karty viz Příloha č. 3 tohoto dokumentu.
5.28
V případě, že bude projekt splňovat parametry stavby dle platných legislativních předpisů a bude dle
platných právních předpisů určen Koordinátor BOZP, vypracuje Dodavatel pro jednotlivé části plnění předmětu
Smlouvy Projekt organizace montáže – POM a/nebo Technologický postup – TP, ve kterém uplatní bezpečné
pracovní a technologické postupy. POM a/nebo TP musí Dodavatel předložit Objednateli na posouzení nejméně 14
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pracovních dní před zahájením předmětu Smlouvy (práce). Kontrolu uplatnění bezpečných pracovních
a technologických postupů vykoná oprávněná osoba Objednatele (koordinátor BOZP/Manažer BOZP/bezpečnostní
technik, který je k tomu pověřený Objednatelem). Dodavatel určí jednu profesionální osobu (Projektového SHE
koordinátora) zodpovědnou za zdraví, bezpečnost, požární ochranu a životní prostředí. Tento Projektový SHE
koordinátor bude mít profesní kvalifikaci v oblasti managementu SHE rizik. Dodavatel se zavazuje zajistit, že
Projektový SHE koordinátor bude přítomen po celou pracovní dobu.
5.29
Dodavatel je povinen sledovat aktuální souběh prací se sousedícími staveništi/pracovišti a prostřednictvím
zástupce bezpečnosti Objednatele (koordinátora BOZP, manažera BOZP a PO či bezpečnostního technika, který je
k tomu pověřený Objednatelem) zabezpečit vzájemnou informovanost o rizicích hrozících mezi těmito
staveništi/pracovišti.. Dokumentace vypracovaná koordinátory BOZP Objednatele jako je Plán BOZP a další jejich
dokumenty a pokyny při výkonu koordinační činnosti jsou pro Dodavatele závazné. Informace musí být odevzdány
doložitelným způsobem
5.30
Dodavatel musí v případě potřeby zpřístupnit pracoviště pro výkon procvičení zásahu při nouzové události
včetně požáru.
5.31
Dodavatel je povinen plnit povinnosti související s výskytem všech mimořádných událostí (veškeré úrazy,
požáry, havárie, nebezpečné události apod.) vůči příslušným státním orgánům a vznik takovéto události neprodleně
oznámit Objednateli (dispečink, odpovědný manažer či vedoucí) za účelem objektivního vyšetření a přijetí
preventivních opatření. V případě úrazu, kdy u postiženého pracovníka nemohla být vykonána zkouška na alkohol,
je Dodavatel povinen zabezpečit vykonání této zkoušky ihned, jak to bude možné. Záznam o vykonání zkoušky
předloží bezodkladně Objednateli. Dodavatel je povinen vést své vlastní vyšetřování mimořádné události a plně při
vyšetřování takové události spolupracovat s Objednatelem. Kontaktní osoby za Dodavatele a Objednatele pro
hlášení nehod a skoronehod, odpovědnosti a pravomoc jednotlivých účastníků při jejich vyšetřování a uplatňování
nápravných opatření musí být uvedené v „Plánu bezpečnosti práce“.
Obdobný postup platí i při hlášení a vyšetřování nebezpečných událostí (incidentů). Kontaktní osoby za Dodavatele
a Objednatele pro hlášení událostí a nebezpečných událostí a odpovědnosti a pravomoci jednotlivých účastníků při
jejich vyšetřování a uplatňování nápravných opatření musí být uvedeny v „Plánu bezpečnosti práce“ Dodavatele.
Okamžité nenahlášení mimořádné události (veškeré úrazy, požáry, nebezpečné události, havárie apod.), je
považováno za závažné porušení pravidel a Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl.
9 Pokuty.
5.32
Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli všechny relevantní údaje o mimořádné události, potřebné
k vyšetření události. V případě identifikování neshody v systému řízení bezpečnosti u Dodavatele je Dodavatel
povinen tuto neshodu okamžitě řešit
Dodavatel je plně odpovědný za dodržování pravidel BOZP a PO při výkonu zadaných prací. Porušení právních
předpisů Dodavatelem s následkem vzniku nebezpečné události nebo ohrožení zdraví či života osob nebo kdy
hrozila majetková škoda je považováno za závažné porušení pravidel a Dodavatel je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu dle čl. 9 Pokuty, včetně sankcí uložených mu státními orgány, vzniklé
v souvislosti s porušením předpisů na zajištění PO Dodavatelem se Dodavatel zavazuje Objednateli uhradit
do 15 dnů od výzvy Objednatele.
5.33
Dodavatel umožní zástupcům pro BOZP a PO Objednatele a osobám pověřeným pro tuto činnost
Objednatelem neomezený přístup na staveniště/pracoviště za účelem kontrol dodržování PO na pracovišti v souladu
s platnou legislativou a dokumentací vydanou Objednatelem pro oblast PO. Předmětem kontrol může být
přezkoumání systému řízení PO Dodavatele, jakož i kontrola personálních, technických, materiálových a
organizačních předpokladů pro realizaci předmětu Smlouvy z pohledu PO.
Objednatel je oprávněn zastavit jakoukoliv činnost, která by odporovala podmínkám práce daným obecně závaznými
předpisy a interními předpisy Objednatele. Neuposlechnutí výzvy k zastavení činnosti ze strany Objednatele je
považováno za závažné porušení pravidel a Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 9
Pokuty.
5.34
Dodavatel je povinen dodržet příkaz přerušit smluvní výkon, který vydá oprávněná osoba Objednatele, resp.
jím pověřená osoba (např. bezpečnostní technik), z důvodu ohrožení provozu, zdraví a života osob, anebo když
hrozí majetková škoda, a to až do odvolání. Oprávněný pracovník Objednatele, který takový příkaz vydal, je povinen
o tom provést záznam. Pokud příkaz přerušení smluvního výkonu vydá pracovník Objednatele z důvodů na straně
Dodavatele, případné zpoždění s plněním se nebude považovat za prodlení zapříčiněné Objednatelem.
5.35
Dodavatel odpovídá za požární bezpečnost v průběhu provádění prací s otevřeným ohněm, včetně
následného dozoru po ukončení prací (min. 8 hodin). Po prokazatelném předání pracoviště zpět formou ukončení
pracovního povolení, může být následný dozor zajištěn odpovědnou osobou provozu, na kterém byly práce
s otevřeným ohněm prováděny, nebo jím pověřený zaměstnanec.
5.36
Dodavatel je povinen pro účely předcházení vzniku požáru v prostorách jemu svěřených (pronajatých)
prostorách dodržovat platné právní a jiné předpisy v oblasti PO.
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5.37
Dodavatel musí dodržovat oznamovací povinnost směrem ke kompetentním státním úřadům v případě
vzniku požáru.
5.38
Při vzniku požáru a jeho následné likvidaci hasičskými jednotkami a s použitím hasících prostředků, pokud
požár vznikl zaviněním Dodavatele, se Dodavatel zavazuje uhradit náklady spojené s likvidací požáru do 15 dnů od
výzvy Objednatele.
5.39
Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli podklady pro tvorbu a aktualizaci materiálů pro vstupní školení
z oblasti BOZP a PO a aktivně se zúčastňovat hodnocení účinnosti školení.

Doprava a pohyb a po areálu

6

6.1
Nákladní dopravní prostředky musí mít prostředky pro zajištění prostoru nakládání klíny, kužely a signální
páskou. Všechny dopravní prostředky silniční dopravy musí být v dobrém technickém stavu, musí být vybaveny
bezpečnostními pásy, kde to předepisuje výrobce a musí se řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
Pokud nejsou křižovatky označené dopravními značkami, je nutné považovat všechny komunikace za komunikace
na stejné úrovni. Chodci musí používat stanovené přístupové cesty, které jsou označeny modrými pruhy. V případě
chůze po dopravních komunikacích chodit zásadně vlevo.
6.2
Na přepravu používat jen ty dopravní prostředky, které jsou na to určené výrobcem a taktéž Mondi Štětí
a.s. Zakázáno je přepravovat se např. na vysokozdvižných vozících (mimo řidiče), na multikáře mimo kabiny,
jeřábech, nakladačích, atd.
Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích společnosti:

6.3

silničních vozidel (automobily osobní a nákladní, traktory, multikáry a motocykly, motorové vozíky)
v uzavřených prostorech a provozovnách (objektové komunikace)

30 km/hod
5 km/hod

Řidiči jsou povinni rychlost jízdy přizpůsobit okolnostem, zejména okamžité dopravní situaci, povaze cesty,
viditelnosti a nákladu. Veškerou komunikaci mobilním telefonem či vysílačkou lze během řízení provádět jedině
prostřednictvím sady „Hands Free“. V souladu s platnými zákony musí osoby ve vozidlech používat bezpečnostní
pásy. Vozidla, jež vzhledem ke svému stáří nejsou vybaveny bezpečnostními pásy, mají do areálu společnosti vjezd
zakázán.
Parkování dopravních prostředků v objektech areálu společnosti

6.4

Parkování vozidel externích organizací v areálu společnosti, které mají smluvní pracovní vztah se společností, je
povoleno pouze na základě vydaného povolení a na místech určených příslušným vedoucím zaměstnancem
střediska. Zaparkovaná vozidla nesmí bránit vozidlům hasičů a záchranné služby průjezdu po komunikacích a na
příjezdech ke všem stavebním a provozním objektům.
Za oknem každého vozidla musí být umístěna kartička s uvedením kontaktních informací na řidiče, která bude
obsahovat následující:
o
o
o

Název společnosti provozující vozidlo (pokud je automobil firemní)
Jméno a Příjmení řidiče
Telefonní číslo na řidiče

Parkování na vnějším prostranství tzv. "malé parkoviště" u hlavní administrativní budovy je rezervováno vozidlům
v majetku Mondi Štětí a.s., vozidlům dispečerské služby a zdravotnických zařízení.
Nákladní vozy přijíždějící ve večerních hodinách s nákladem, který již nemůže být vyložen nebo čekající na
naložení, parkují na vnějším parkovišti před nákladovou vrátnicí.
Prostor pro nakládání a vykládání - rampy

6.5

Prostorem pro nakládání a vykládání jsou provozovatelem určeny všechny způsobilé nakládací rampy ve
společnosti (expedice, nákup, aj.), jejichž určení místa a podmínky provozu k ochraně zdraví jsou popsány v
samostatných pokynech, které jsou součástí bezpečnostních pokynů příslušného střediska. Ostatní nakládka a
vykládka mimo tyto prostory musí být zabezpečena řidičem tak, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců zúčastněných
při nakládce nebo vykládce (řidič, závozník, jeřábníci, vazači a ostatní zúčastnění zaměstnanci), nebo k ohrožení
bezpečnosti dopravy či jiné pracovní činnosti.
Nakládání a vykládání materiálu

6.6

Dodavatel/zhotovitel musí zajistit splnění následujících požadavků řidičem při nakládce / vykládce jakéhokoli
materiálu přivezeného nákladním vozidlem:
-

před započetím nakládky/vykládky vypnout motor, vybrat klíče ze zapalování a zabrzdit vozidlo,
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používat přilbu, bezpečnostní obuv a reflexní vestu.
zamknout vozidlo a klíče mít u sebe v případě, že vysokozdvižný vozík vjíždí na ložnou plochu vozidla,
umístit klíny pod kola (při nakládce / vykládce, kdy vozidlo není přistaveno k nakládací rampě, umístit klíny
z obou stran kola),
postavit se na určené vyznačené místo (pokud nakládku / vykládku neprovádí sám),
zajistit nebo vyznačit nebezpečný prostor nakládky (např. kužely, páskou, dozorem apod.)

Pokud řidič vozidla provádí nakládku / vykládku pomocí zdvihacího zařízení, které je součástí vozidla, musí mít na
tuto práci vystavené povolení na práci. Povolení na práci musí být vystaveno vždy tehdy, když je náklad nakládán /
vykládán zdvihacím zařízením a na nakládku/vykládku neexistuje schválený pracovní postup.
6.7

Pohyb po areálu pěšky

Je zakázáno chodit po komunikacích a prostorech, kde je vstup zakázán anebo je tento prostor ohraničený zábranou.
Zaměstnanec je povinen dbát pokynů, informačních a bezpečnostních tabulek, tabulky nepoškozovat, neodstraňovat
a respektovat.
Příchod a odchod na pracoviště a zpět je možný pouze po označených přístupových cestách, stanovených v
bezpečnostních pokynech každého pracoviště.
Chodit po kolejích vnitropodnikové dopravy je zakázáno. Přecházet kolejiště je povolené jen na přechodech a to
vždy kolmo ke kolejím. Zvýšenou pozornost věnovat železničním přechodům při východu z budov.
Je zakázáno:
a) přecházet koleje před blížícím se vlakem nebo vozidly
b) vstupovat do prostorů mezi nakládací rampou a pohybujícími se vozidly - vagóny, zdržovat se ve
dveřích nebo otvorech, kterými vozidla projíždí
c)
přecházet koleje mezerou mezi nárazníky, i když vagóny nebo vozidla stojí v blízkosti nárazníků
posledního vagónu
d) podlézat a přelézat vagóny, i když stojí
e) přecházet po nárazníkách vagónů nebo po spínacím zařízení vagónu
f)
seskakovat nebo naskakovat na pohybující se vagóny
Při chůzi věnovat velkou pozornost místům mokrým, kluzkým, ohraničeným, vyvýšeným a v zimním období cestám,
které ještě nejsou posypané.
6.8

Jízda na kole

V areálu společnosti je jízda na kole možná pouze na základě povolení za podmínek dodržení pravidel silničního
provozu a v noční době s řádným osvětlením.
Zaměstnancům externích firem, kteří vykonávají pracovní činnosti v areálu Mondi Štětí vydává povolení k vjezdu
na služebním, popř. soukromém jízdním kole vydává povolení pověřený zaměstnanec.
Při provozu jízdních kol v areálu MONDI je zakázáno:

Používat kolo, které není opatřeno předepsanou povinnou výbavou,

Používat kolo, jehož technický stav neumožňuje bezpečnou jízdu,

Jezdit na kole v místech, kde jejich jízda není povolena – mimo vnitropodnikové komunikace,

Jezdit na kole za nepříznivých klimatických podmínek (např. při náledí, silné vrstvě sněhu, prudkém dešti,
zablácená komunikace, kluzký povrch),

Jezdit na kole ve dvou,

Jezdit na kole bez držení řídítek,

Držet se při jízdě jiného vozidla,

Vést za jízdy druhé jízdní kolo,

Převážet předměty, které by řízení kola znesnadňovaly a ohrožovaly jiné účastníky provozu na komunikacích,

Jezdit na kole bez ochranné cyklistické přilby bez zapnutého řemínku pod bradou.
Platnost povolení je maximálně 1 kalendářní rok, v kterém bylo povolení uděleno!
Jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech a podobně je zakázána.

7
7.1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

7.1.1
Dodavatel je povinen používat chemické látky (CHL) a směsi (CHS) v smyslu Zákona o chemických
látkách a chemických směsích (chemický zákon), Zákona o prevenci závažných havárií, v.z.p.p., příslušných
nařízení EU
a/ Dodavatel je povinen v dostatečném časovém předstihu před začátkem plnění předmětu Smlouvy předložit
oprávněné osobě Objednatele, kterým je zástupce pro oblast ŽP, seznam CHL a CHS, které bude při své
činnosti v prostorách Objednatele používat. K tomu použije seznam v Příloze č. 4 tohoto dokumentu.
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K používaným nebezpečným CHL a CHS je povinen předložit Bezpečnostní listy (BL) a na požádání oznámit
předregistrační, resp. registrační čísla CHL a CHS v souladu s příslušným nařízením EU. BL musí být v českém
jazyce. Výše uvedenou dokumentaci předá Dodavatel elektronicky (email, CD apod.).
Objednatel má právo neschválit použití CHL nebo CHS Dodavatele, pokud existuje vhodný ekvivalent nebo
riziko, že při jeho použití může být ohroženo ŽP, případně může způsobit problémy při likvidaci.
CHL a CHS je Dodavatel povinen přechovávat v původních obalech řádně označených nebo v nádobách k
tomu určených.
Obaly všech CHL a CHS používaných Dodavatelem musí být označeny výstražnými symboly a popisnými štítky
v českém jazyce v souladu s platnou legislativou.
Pokud Dodavatel používá jiné CHL a CHS než bylo dohodnuto, nebo jejich obaly nejsou označené výstražnými
symboly a popisnými štítky, má Objednatel právo přerušit nebo úplně zastavit smluvní výkony Dodavatele.
Dodavatel se zavazuje informovat zástupce Objednatele o všech incidentech, které mohou mít potenciálně vliv
na kvalitu odpadních vod, ovzduší a ostatní složky životního prostředí včetně složek obtěžujících (zápach, hluk,
prašnost apod.).

b/
c/
d/
e/
f/

7.1.2
Dodavatel je povinen v souvislosti s realizací smluvních výkonů umožnit vykonat kvalifikovanému
personálu Objednatele (útvar životního prostředí) kontrolu nakládání s CHL a CHS za účelem prověření správnosti
používaných postupů.
Pokud Dodavatel nepředloží seznam CHL a CHS, které bude při své činnosti v prostorách Objednatele
používat, nebo pokud použije neschválené CHL nebo CHS, tak mu nebude umožněn výkon práce z pohledu
překážek na straně Dodavatele.
7.2
7.2.1
a/
b/
c/

d/

e/
f/

g/

h/

Nakládání s odpady
Dodavatel je povinen a zavazuje se nakládat s odpady v souladu se Zákonem o odpadech v.z.p.p.:
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich tvorbu a vzniklé odpady přednostně zhodnocovat,
při výkonu dodavatelské činnosti spojené se vznikem odpadů se řídit pokyny příslušného technického dozoru
Objednatele v souladu s interními předpisy platnými pro oblast odpadů v příslušném objektu/areálu,
shromažďovat odpady roztříděné podle druhu odpadů a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením nebo
jiným nežádoucím únikem, přičemž prostory na shromažďování (sběrné místo) nebezpečných odpadů přidělí
Dodavateli Objednatel (technický dozor),
shromažďovat odděleně nebezpečné odpady podle jejich druhů na sběrné místo, označovat je určeným
způsobem (názvem odpadu, grafickým symbolem nebezpečných vlastností a identifikačním listem odpadu),
místo shromažďování (sběrné místo) nebezpečných odpadů zajistit před únikem škodlivin do půdy, vody a
ovzduší či jiné kontaminaci,
původcem i držitelem odpadů vznikajících při servisních, čistících nebo udržovacích pracích vykonávaných
v areálu MONDI Štětí a.s. je Objednatel, pro kterého jsou tyto práce vykonávané,
pokud je součástí předmětu Smlouvy i závazek Dodavatele na zhodnocení nebo zneškodnění odpadů,
předloží Dodavatel v dostatečném předstihu před započetím plnění předmětu Smlouvy na útvar životního
prostředí Objednateli kopii vlastního oprávnění na zhodnocení nebo zneškodnění odpadů, resp. kopii
oprávnění organizace, která bude pro Dodavatele tuto činnost vykonávat. Pokud Dodavatel bude
zabezpečovat zpracování a recyklaci použitých baterií a akumulátorů, zhodnocování anebo zneškodňování
odpadových olejů, zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení, musí předložit i oprávnění na
výkon této činnosti, tzv. autorizaci udělenou Ministerstvem životního prostředí ČR. V případě nakládání
s nebezpečným odpadem a/nebo přepravy nebezpečného odpadu MONDI Štětí a.s. na místo zhodnocení
nebo zneškodnění odpadu Dodavatele musí Dodavatel předložit kopii platného souhlasu na nakládání a/nebo
přepravu nebezpečného odpadu. Dodavatel v dostatečném časovém předstihu před ukončením platnosti
oprávnění a/nebo souhlasu a/nebo rozhodnutí a/nebo autorizací uvedených v tomto písmeni předloží útvaru
životního prostředí Objednatele kopie nově vydaných dokumentů od příslušných orgánů státní správy
odpadového hospodářství, a to v průběhu celé doby platnosti smluvního vztahu. Dodavatel je povinen
nebezpečný odpad přednostně zhodnotit v České republice v souladu s Plánem odpadového hospodářství
ČR.
Dodavatel je v souladu se zákonem o odpadech původcem odpadů vznikajících v důsledku uskutečňování
stavebních a demoličních prací a výstavby, údržby, rekonstrukce a demolice komunikací, s výjimkou
železného šrotu, barevných kovů a Objednatelem přesně určených částí odpadu, včetně odpadu, který je
vhodný na další využití v domácnosti.
Dodavatel je povinen informovat Objednatele 1x měsíčně a do 5 dní po ukončení realizace smluvního plnění
o způsobu odstranění vyprodukovaného odpadu s uvedením katalogového čísla odpadu, jeho množství,
uvedení oprávněné osoby, která odpad převzala na zhodnocení nebo zneškodnění, datum vývozu odpadu
z areálu/objektu, kód nakládání s odpadem a kopie evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů.
Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah a formu dokumentace potřebné pro doložení způsobu nakládání
s vyprodukovaným odpadem.
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Dodavatel je povinen v souvislosti s realizací smluvních výkonů umožnit vykonat kvalifikovanému personálu
Objednatele (útvar životního prostředí a technický dozor Objednatele) kontrolu nakládání s odpady za účelem
prověření správnosti používaných postupů.
Porušení povinností tohoto ustanovení Dodavatelem budou smluvní strany považovat za porušení Smlouvy
podstatným způsobem s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze
strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýkají práva na zaplacení smluvní pokuty.
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PODMÍNKY REALIZACE SMLUVNÍCH VÝKONŮ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ DODAVATELE

Společná ustanovení
Objednatel vede aktuální seznam všech Dodavatelů, včetně subdodavatelů Dodavatelů, kteří jsou schváleni k
působení v areálu Objednatele.
8.1
Dodavatel je povinen nejméně 14 dní před započetím plnění předmětu Smlouvy předložit Objednateli ke
schválení všechny své subdodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu Smlouvy. Případné změny
subdodavatelů je Dodavatel povinen bezodkladně nahlásit Objednateli. Subdodavatel Dodavatele se může podílet
na plnění předmětu Smlouvy až po jeho schválení Objednatelem. Dodavatel je povinen zajistit, že na plnění předmětu
Smlouvy budou působit pouze subdodavatelé schválení Objednatelem. Tato povinnost platí i pro působení
subdodavatelů Dodavatele v areálu Objednatele.
8.2
Dodavatel stavby (projektu) dle Stavebního zákona, před nástupem na pracoviště/staveniště Objednatele
převezme od odpovědného zástupce Objednatele pracoviště/staveniště, s uvedením stavu BOZP, o čemž provede
zápis. Zápis musí jasně definovat hranice pracoviště/staveniště, včetně přípojných míst médií a dalších nutných
informací.
8.3
Dodavatel stavby (projektu) dle Stavebního zákona se zavazuje realizovat práce v souladu s podmínkami
dohodnutými v Projektové či jiné dokumentaci nebo dle objednávky Objednatele. Dodavatel se zavazuje dodržovat
při přípravě a realizaci předmětu Smlouvy všechny dohodnuté postupy prací a technologickou disciplínu. Dodavatel
odpovídá za použití pracovních a technologických postupů, organizaci smluvních výkonů a označení pracoviště,
8.4
Dodavatel je povinen při vykonávání smluvních výkonů na jednotlivých provozních částech uskutečňovaných
po dobu jejich provozu, jako i při jejich odstávce, dodržovat platná pravidla a podmínky přípravy, realizace a
koordinace smluvních výkonů podle pokynů Objednatele.
8.5
Dodavatel odevzdá Objednateli před začátkem smluvních výkonů seznam vnášeného a vynášeného
nezaměnitelně označeného nářadí, měřidel, strojů, přístrojů a přípravků, pracovních a ochranných pomůcek,
vázacích prostředků, které z hlediska realizace smluvních výkonů vnáší do areálu MONDI Štětí a.s. spolu s doklady,
které prokazují splnění požadavků na kvalitu vnášených pracovních a ochranných prostředků a zařízení (certifikáty,
jiné doklady prokazující stanovené vlastnosti). Seznam slouží při kontrole vynášení uvedeného zařízení po
zrealizování předmětu Smlouvy.
8.6

Dodavatel zabezpečí odpovídající vybavení pracoviště a zaměstnanců pro výkon práce.

8.7
Stavbu, opravu, úpravu či jiné zasahování do konstrukce lešení mohou provádět jen kvalifikovaní
zaměstnanci lešenářských firem dle listu dodavatelů Objednatele. Dodavatel lešení zhotovuje lešení pouze dle
platných legislativních a normativních předpisů a standardů Objednatele. Dodavatel je povinen dodržovat platnými
právními předpisy a dále interními předpisy a pravidly MONDI uložené podmínky pro používání lešení. Lešení musí
být realizované a označené podle platné ČSN. Lešení musí po celou dobu jeho užívání splňovat požadavky
Objednatele (Standard 01, Stavba a užívání lešení). Při práci na lešení včetně jeho stavby i bourání musí být kolem
lešení vytyčena ochranná zóna, jak je předepsáno pro práce ve výškách v závislosti od výšky lešení.
8.8
Dodavatel bude po dobu uskutečňování smluvních výkonů vykonávat všechny zkoušky a kontroly uvedené
v technických normách, v platných právních předpisech a v projektu řízení a kontroly kvality. Dodavatel pozve
Objednatele (technický dozor Objednatele) na vykonání zkoušky a kontroly tři pracovní dny předem a v případě
potřeby orgán státního odborného dozoru osobně, případně prostřednictvím Objednatele pět pracovních dní předem.
8.9
Oprávněný zaměstnanec Dodavatele bude průběžně informovat Objednatele o stavu smluvních výkonů na
kontrolních poradách a operativních poradách vedení, organizovaných Objednatelem.
8.10 Dodavatel bude realizovat smluvní výkony na pracovišti/staveništi tak, aby nepoškodil inženýrské sítě a
zařízení.
8.11 Pracovníci Dodavatele jsou povinni se obeznámit se svými úkoly před vykonáním smluvních výkonů a
zúčastnit se školení na pracovišti před započetím realizace smluvních výkonů, které vykonává oprávněný pracovník
Dodavatele, o čemž vyhotoví písemný záznam.
8.12 Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejpozději 2 pracovní dny předem ke kontrole smluvních
výkonů, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými, resp. v termínech dle smluvní dohody.
8.13

Smluvní výkony po dobu uvedení předmětu Smlouvy do provozu na provozních částech je možné vykonat
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jedině na základě připravených, vystavených a podepsaných „Povolení na práci“, kde stručně popíše postup své
činnosti v areálu MONDI Štětí a.s., možná nebezpečí a rizika z těchto činností vyplývající a opatření uskutečněná k
eliminaci těchto rizik.
8.14 Zhotovitel je povinen se obeznámit s dokumentem „TOP BOZP 3.2.1 BOZP a PO pro externí firmy“ k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
8.15 Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit disciplinární systém „Žluté a červené karty“ za porušování legislativních
a normativních předpisů v oblasti BOZP, PO a ŽP a dále také interních pravidel a požadavků MONDI Štětí a.s., se
kterými byl Zhotovitel seznámen. Disciplinární systém je detailně popsán v interním dokumentu, který bude předán
Dodavateli jako Příloha č. 3 tohoto dokumentu. Udělování nebo neudělování karet nijak neomezuje právo
Objednatele uplatnit u Dodavatele smluvní pokutu dle sazebníků uvedených v těchto BTP a ve smluvních
podmínkách. Jakékoliv prodlení na straně Dodavatele spojené s uložením žluté nebo červené karty pracovníkovi
Dodavatele (např. prodlení s prováděním prací) jde k tíži Dodavatele.
8.16 Zhotovitel na svou odpovědnost a své náklady obstarává a zajišťuje nakládku a vykládku, rozvoz a řádné
uskladnění veškerých materiálů a zařízení, která jsou potřebná k řádnému smluvnímu plnění.
Společná ustanovení o všeobecných požadavcích na dokumentaci:
8.17 V případě, že předmětem plnění podle Smlouvy nebo součástí předmětu plnění bude vypracování projektové
a technické dokumentace a/nebo průvodní technické dokumentace, je Dodavatel povinen při zpracování
dokumentace postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v technickém zadání, které dostane od Objednatele.
8.18 Dodavatel je povinen vypracovat projektovou, technickou a/nebo průvodní technickou dokumentaci v souladu
se všeobecně závaznými platnými právními předpisy (vyhláška o dokumentaci staveb) a platnými normami ČSN.
8.19 Dodavatel je povinen při vypracování projektové, technické nebo/a průvodní technické dokumentace
vycházet z existujícího číselníku SO/PS/IO poskytnutého Objednatelem a platného v rámci příslušného areálu
Objednatele.
8.20 Pokud dojde ze strany Dodavatele k nesplnění termínů dodání čistopisů jednotlivých dokumentací,
které jsou součástí předmětu plnění Smlouvy (např. Realizační projekt, Průvodní technická dokumentace,
Dokumentace skutečného provedení, Technologický postup stavebních a montážních prací, Projekt uvedení
do provozu, Provozní předpisy a předpisy pro údržbu a opravy, HMG realizace Smlouvy/Díla, atd.), nebude
mu umožněn výkon práce z pohledu překážek na straně dodavatele.
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POKUTY

Mimo případů uvedených v BTP, je Dodavatel povinen za porušení předpisů a pravidel, jejichž příkladný
výčet je uveden v Příloze č. 2 k BTP, uhradit Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše je dána závažností
porušení pravidel. Závažnost porušení je dána následovně:
a)
b)
c)

méně závažné porušení
vážné porušení
velmi vážné

Pokud za takovéto porušení uplatní orgán státní správy sankce vůči Objednateli, Dodavatel se zavazuje tyto
uhradit v celém rozsahu do 15 dní od výzvy Objednatele.
Porušení předpisů a pravidel ze strany Dodavatele, jejichž následkem je vznik nebezpečné události,
registrovaného nebo smrtelného pracovního úrazu pracovníků Objednatele, pracovníků Dodavatele nebo
pracovníků jiných třetích osob je považováno za velmi závažné porušení pravidel a Dodavatel je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 9 Pokuty za každý takový jednotlivý případ. Pokud za takovéto
porušení uplatní orgán státní správy sankce vůči Objednateli, Dodavatel se zavazuje tyto uhradit v celém
rozsahu. Zároveň se zavazuje uhradit všechny prokazatelné škody způsobené Objednateli, a to do 15 dní od
výzvy Objednatele.
Za porušení předpisů a pravidel zaměstnancem Dodavatele může Objednatel požadovat od Dodavatele
zabezpečení absolvování dodatečných školení BOZP a PO pro uvedeného zaměstnance Dodavatele na
náklady Dodavatele. Zaměstnanci Dodavatele lze za velmi vážné porušení právních předpisů a pravidel
BOZP a PO ve smyslu Přílohy č. 2 k BTP zakázat vstup do areálu Mondi Štětí a.s. až na dobu 2 let.
Porušení předpisů a pravidel Dodavatelem budou smluvní strany považovat za porušení Smlouvy
podstatným způsobem s možností okamžitého odstoupení nebo výpovědi Smlouvy bez výpovědní doby ze
strany Objednatele. Odstoupení nebo výpověď Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty.
Příklady méně závažných, vážných a velmi vážných porušení pravidel v oblasti BOZP, PO, ŽP a jiných jsou
uvedeny v Příloze č. 2 k tomuto BTP.
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Sazebník pro Dodavatele

Porušení povinností – viz Příloha č. 2 BTP
méně závažné

10 000,- Kč

vážné

50 000,- Kč

velmi vážné

100 000,- Kč

Smluvní pokuta bude uplatněna prostřednictvím formuláře SHE Oznámení (viz Příloha č. 1 BTP), jehož přijetí je
Dodavatel povinen potvrdit svým podpisem a jedno podepsané vyhotovení bezodkladně odeslat na adresu
Objednatele.
Přílohy BTP:






Příloha č. 1 – SHE Oznámení
Příloha č. 2 – Seznam méně závažných, vážných a velmi vážných porušení BOZP, PO a ŽP
Příloha č. 3 – Žluté a červené karty
Příloha č. 4 – Seznam chemických látek
Příloha č. 5 – Povinné body SHE Plánu, Technologického postupu a Hodnocení rizik
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