Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí PŘÍLOHA
pro práce prováděné v objektu Kupujícího
(„Příloha J”)
POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO NA BEZPEČNOST, OCHRANU ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ
PREVENCI A OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pro

SMLOUVA
[Datum/Číslo smlouvy/Strany]
(„Smlouva“)

Datum: ………..

Příloha BOZP PO ŽP


POŽADAVKY NA BEZPEČNOST, OCHRANU ZDRAVÍ, POŽÁRNÍ PREVENCI A
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.

Definice

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Pro účely přílohy J zahrnuje „Dodavatel“ všechny zaměstnance daného jedince nebo
právnické osoby a subdodavatele a jejich zaměstnance, nájemnou sílu nebo jedince
jednající jménem daného jedince nebo právnické osoby, jejích dodavatelů,
dodavatelů nižších stupňů a jejich zaměstnanců v objektu Kupujícího.
„Zaměstnanec“ znamená jedince, který je v občanskoprávním nebo pracovním
vztahu s Dodavatelem.
„Specifikace BOZP PO ŽP“ znamená soubor specifických požadavků pro objekt,
platných pro projekt nebo dílo, realizované v rámci přílohy J.
Pokud se v této příloze J hovoří o „stroji“, „zařízení“, nebo pokud je použit podobný
výraz, odkazují výhradně na instalované zařízení, ne na Zařízení zahrnuté do
rozsahu dodávky Dodavatele ve smyslu definice, použité ve Smlouvě.

Všeobecné požadavky BOZP PO ŽP

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Dodavatel se zavazuje dodržovat místní (včetně nařízení (norem) EU) zákony pro
bezpečnost, ochranu zdraví, požární prevenci, ochranu životního prostředí a interní
požadavky Kupujícího (specifickou přílohu pro objekt a specifikace BOZP PO ŽP).
Dodavatel je povinen informovat Kupujícího o stavu souladu před začátkem prací,
dle požadavků Kupujícího. Kupující má právo kdykoli zkontrolovat soulad s takovými
předpisy. Postupy v případě nesouladu nebo nehody jsou popsány v tomto
dokumentu.
Kupující má právo předat Dodavateli specifické (interní) požadavky BOZP PO ŽP
pro objekt, které se mohou v jednotlivých objektech lišit a mohou přesahovat
požadavky řešené touto přílohou J, pokud se tak Strany dohodnou. Dodavatel je
povinen takové požadavky dodržovat.
Dodavatel musí Kupujícímu poskytnout doklad OHSAS18001 nebo ekvivalentní
certifikaci před začátkem prací nebo poskytování služeb Kupujícímu. Ve vhodných
případech může Kupující, dle vlastního úsudku, provést audit dodržování požadavků
BOZP PO ŽP Kupujícího Dodavatelem. Takové audity se omezují na činnost
Dodavatele v souvislosti s touto smlouvou a pouze v rámci objektu. Tento audit,
vztahující se na tento projekt, může nahradit výše uvedené certifikační požadavky,
pokud není certifikace vhodná (např. kvůli velikosti Dodavatele). Dodavatel také musí
poskytnout Kupujícímu svou aktuální politiku BOZP PO ŽP a doklady o plnění BOZP
PO ŽP za posledních pět let, počítáno od data platnosti Smlouvy.
Dodavatel popíše a definuje odpovědnost řadových pracovníků a managementu za
program bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí projektu, jmenováním
odpovědno osoby („Manager Dodavatele“), který bude pověřen bezpečným řízením
prací. Vybraný Manager Dodavatele bude:
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2.5.

2.6.

2.7.

a) připravovat plán BOZP PO ŽP podle požadavků Kupujícího (specifická příloha
pro objekt a specifikace BOZP PO ŽP), v němž Dodavatel popíše, jak jsou řešeny
otázky BOZP PO ŽP pro zajištění nulových škod. Plán BOZP PO ŽP musí, mimo
jiné, obsahovat odkaz a prohlášení o souladu s požadavky a postupy BOZP PO
ŽP Dodavatele, požadavky a pravidly Kupujícího, specifickými postupy pro
objekt, pokyny a pracovními postupy, a doloží soulad s místními předpisy BOZP
PO ŽP. Plán BOZP PO ŽP bude také obsahovat týdenní bezpečnostní obchůzku
vedení, bezpečnostní audity a pravidelné bezpečnostní schůzky
b) technicky kompetentní pro výkon práce;
c) mít pracovní nasazení, zdroje a strukturu managementu pro práci podle
požadavků Kupujícího;
d) mít zavedené vhodné programy bezpečnostního školení pro své pracovníky;
e) doloží, že zaměstnanci Dodavatele mají nezbytné dovednosti pro provádění
smluvních prací bezpečným způsobem;
f) plně chápat aspekty BOZP PO ŽP projektu s ohledem na prováděné práce;
g) řádně udržovat zařízení a pracovní materiály a vést příslušné záznamy o nich;
h) zajistí dodržování všech požadavků plánu BOZP PO ŽP Dodavatele, přílohy J
a specifikací BOZP PO ŽP po celou dobu realizace prací;
i) zavede systém pro zajištění plného souladu Dodavatele s relevantní legislativou,
kompenzace změny legislativy po podepsání Smlouvy bude sjednána oběma
Stranami;
Dodavatel také jmenuje alespoň jednoho odborníka na BOZP PO ŽP („odborník
BOZP PO ŽP“) pro 50 nebo více osob zaměstnaných na pracích v objektu. Kupující
může na základě rizik vyžádat další zdroje. Kupující může vyžádat nahrazení
odborníka na BOZP PO ŽP, pokud není dostatečně kvalifikovaný. V takovém
případě Dodavatel zajistí bezodkladnou výměnu odborníka na BOZP PO ŽP.
Dodavatel zajistí dostupnost svých zaměstnanců pro specifické školení BOZP PO
ŽP pro objekt, včetně svých subdodavatelů/nájemných pracovníků, které bude
provádět Kupující. Před vstupem do objektu Kupujícího provede Dodavatel základní
školení prostřednictvím autorizované a dostatečně školené osoby. Před zahájením
prací poskytne Dodavatel Kupujícímu doklad od přezkoušení a docházce. V případě
opakovaného vstupu na pracoviště během sjednané doby bude provedeno
opakované školení, pokud dojde ke změně požadavků Kupujícího, avšak minimálně
jednou za smluvní rok. Kupující si vyhrazuje právo provést školení doplňující školení
Dodavatele.
Před poskytováním prací nebo služeb Kupujícímu Dodavatel předloží seznam
zaměstnanců s příslušnou kvalifikací pro činnosti, které budou jimi prováděny v
objektu. Přístupové karty, opravňující držitele ke vstupu do prostor a k provádění
prací, bude vydána zaměstnavatelům Dodavatele na základě absolvování
bezpečnostního školení. Jiné osoby nesmí v objektu provádět žádné práce.
Subdodavatelé nesmí povolit práci, pokud k tomu není oprávněn zástupcem
Kupujícího.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Management Dodavatele musí řídit BOZP PO ŽP (své zaměstnance,
subdodavatele/nájemní pracovníky), včetně, mimo jiné, následujících otázek:
zahrnutí témat BOZP PO ŽP do agendy svých schůzek, účasti na bezpečnostních
auditech objektu, bezpečnostních opatření identifikovaných audity nebo
vyšetřováním nehod, hlášení incidentů BOZP PO ŽP Kupujícímu, informování svých
týmů o otázkách BOZP PO ŽP, denních porad s vedoucími s ohledem na bezpečný
provoz a integrace BOZP PO ŽP do plánování, kompetence a parametry zařízení
projektu; včetně dokumentace výše uvedených podmínek (které musí být na
vyžádání poskytnuty Kupujícímu).
Dodavatel zajistí výhradně použití výhradně nejlepšího zařízení (včetně certifikace
CE, souladu s nařízeními, směrnicemi EU a normami, nebo dle schválení
Kupujícího) v rámci projektu a obsluhu kompetentními a náležitě vyškolenými
pracovníky v souladu s pokyny výrobce, místní předpisy a požadavky Kupujícího
budou příležitostně předány Dodavateli dle dohody obou Stran.
Dodavatel
viditelně
označí
zaměstnance,
včetně
zaměstnanců
subdodavatelů/nájemných pracovníků, pomocí obchodní identifikace (názvu
společnosti) na pracovním oděvu, nebo pomocí štítků. Dodavatel označí jím užívané
prostory na vstupních dveřích nebo vratech svou obchodní identifikací (názvem
společnosti). Dodavatel odpovídá za všechny své zaměstnance a je povinen zajistit,
že se budou pohybovat pouze po vyhrazených přístupových komunikacích a na
specifikovaných pracovištích a prostorách v objektu Kupujícího. Dodavatel také musí
zajistit, aby se jeho zaměstnanci nezdržovali v objektu Kupujícího mimo svou
pracovní dobu a aby dodržovali pokyny ostrahy objektu.
Dodavatel musí získat předběžný písemný souhlas Kupujícího pro subdodavatele
a/nebo nájemní síly, nasazené v objektu Dodavatele, před započetím prací nebo
služeb pro Kupujícího. O všech změnách, včetně, mimo jiné, výměny subdodavatelů
v objektu, změny schváleného pracovního postupu nebo zařízení atd., musí být
Kupující písemně informován. Každá taková změna vyžaduje předběžný souhlas
Kupujícího, změny subdodavatelů vyžadují schválení pouze pokud není nový
subdodavatel uveden v příloze T. Dodavatel je odpovědný za plné poučení všech
subdodavatelů o obsahu plánu BOZP PO ŽP a o dalších požadavcích v objektu
(včetně bezpečnostních požadavků).
Dodavatel se zavazuje k identifikaci nebezpečí a provedení analýzy rizik v rámci
svých aktivit, procesů nebo použitých zařízení a instalovaného Zařízení, včetně jejich
řádné dokumentace (která musí být předložena Kupujícímu na vyžádání). Před
zahájením prací nebo poskytování služeb Kupujícímu musí Dodavatel zavést účinná
opatření pro omezení rizik na základě hierarchie řízení a musí o tom informovat
Kupujícího (včetně stručného popisu těchto opatření). Kupující si vyhrazuje právo
schválit použitou metodiku a požadovat po Dodavateli použití jiné metodiky, pokud
dle odůvodněného názoru Kupujícího není použitá metodika dostačující.
Musí být zavedeny bezpečné systémy práce, které musí mimo jiné zahrnovat
standardní pracovní postupy, pokyny, popisy pracovních metod a použití pracovních
příkazů pro nebezpečnou práci podle specifikací BOZP PO ŽP Kupujícího.
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2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

Dodavatel se zavazuje poskytnout svým zaměstnancům a všem svým
subdodavatelům a/nebo nájemním pracovníkům vhodné osobní ochranné pracovní
pomůcky pro jednotlivé profese těchto zaměstnanců a podle činností a rizik na
pracovišti Kupujícího a v souladu se jeho specifikacemi BOZP PO ŽP a požadavky
místní legislativy. Zvláštní požadavky pro použití konkrétních osobních ochranných
pracovních pomůcek musí vycházet z nejlepší praxe, schválené oběma Stranami.
Dodavatel je povinen vyškolit, kontrolovat a zajistit správné použití osobních
ochranných pracovních pomůcek před zahájením prací nebo poskytování služeb
Kupujícímu a během nich.
Dodavatel musí být vybaven prostředky pro havárie a reakci na ně, dle popisu ve
specifikacích BOZP PO ŽP Kupujícího, včetně dostatečně kvalifikovaných
poskytovatelů první pomoci.
Dodavatel musí být vybaven prostředky pro bezpečnou manipulaci a skladování
bezpečných i nebezpečných chemických látek a odpadu, včetně pomůcek pro řešení
úniků, dle specifikací BOZP PO ŽP Kupujícího.
Dodavatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu měsíční písemné shrnutí informací o
odpracovaných hodinách, zameškaných pracovních dnech a zraněních (včetně
jejich klasifikace) na pracovišti. Všechny informace musí být poskytnuty 2. pracovní
den kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, pro nějž jsou
informace předkládány.
Dodavatel je povinen okamžitě informovat zástupce Kupujícího o všech událostech,
včetně, mimo jiné, všech zranění, škod a závažných událostí v prostorách
Kupujícího, a poskytnout zástupci Kupujícího kopie relevantní písemné
dokumentace událostí, s omezením dle platných zákonů o ochraně osobních údajů.
Na žádost Kupujícího provede Dodavatel šetření události spolu se zástupcem
Kupujícího, nebo se zapojí do vyšetřování, vedeného Kupujícím.
Dodavatel se zavazuje urychleně informovat zástupce Kupujícího o všech
událostech, které potenciálně ovlivňují kvalitu vody, ovzduší a/nebo další složky
životního prostředí (pach, hluk, prašnost atd.).
Dodavatel je povinen okamžitě informovat Kupujícího o všech okolnostech, které by
mohly vést ke vzniku rizik pro provoz nebo stav technického zařízení a objektu
během činnosti na pracovišti Kupujícího. Takové oznámení však nezbavuje
Dodavatele zodpovědnosti za (potenciálně) vzniklé škody. Pokud zaměstnanec
Dodavatele a/nebo jeho subdodavatelů/nájemních sil zaznamená nebezpečí nebo
rizika (nebo známky takových nebezpečí nebo rizik), která by mohla ohrozit zdraví
a bezpečnost osob, a/nebo způsobit škody na životním prostředí a/nebo provozní
nehody (poruchy), je povinen přerušit práci (pokud není zaměstnanec schopen riziko
sám eliminovat) a okamžitě informovat všechny osoby, které by mohly být ohrožené
možnými riziky.
Kupující bude oprávněn zastavit práce prováděné Dodavatelem, pokud takové
práce představují riziko zranění nebo poškození zdraví osob a/nebo životního
prostředí. Zpoždění způsobená takovým nezbytným přerušením jdou k tíži a riziku
Dodavatele bez náhrady takových nákladů Kupujícím. Pokud je nebezpečná práce
způsobena jiným zaměstnancem než zaměstnancem Dodavatele nebo
subdodavatelů, Dodavatel má nárok na kompenzaci dodatečných nákladů z toho
vyplývajících, včetně prodloužení termínu.
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2.22.

2.23.
2.24.
2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

Zaměstnanci Dodavatele a/nebo jeho subdodavatelů/nájemních pracovních sil
nesmí být na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo drog nebo jiných návykových látek,
ani je požívat. Kupující je oprávněn provést u zaměstnanců Dodavatele zkoušky na
požití alkoholu a/nebo jiných návykových látek. Zaměstnanci, kteří si na pracovišti
všimnou osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek musí okamžitě
tuto skutečnost ohlásit odpovědné osobě, jmenované pro řízení práce, a následně
informovat všechny osoby, které by mohly být ohroženy takovým chováním. Na
pracoviště nesmí být vnášeny zbraně, střelivo nebo výbušniny.
Dodavatel zavede disciplinární systém pro porušení výše uvedených pravidel a
požadavků, definovaných v této příloze J.
Na základě dohody s Kupujícím Dodavatel zavede systém oceňování, v rámci nějž
budou zaměstnanci odměňováni symbolickými dary za soustavnou bezpečnou práci.
Kupující bude oprávněn přerušit veškerou činnost Dodavatele, včetně prací
prováděných Dodavatelem, které jsou v rozporu s místními předpisy, smlouvou
a/nebo jejími přílohami a specifikacemi a plánem BOZP PO ŽP.
V případě porušení pravidel a požadavků Kupujícího (tj. smlouvy a jejích příloh a
specifikací a plánu BOZP PO ŽP) se Dodavatel zavazuje zaplatit Kupujícímu
smluvní pokutu, sjednanou v příloze o místní bezpečnosti (příloha J.2).
Dodavatel připraví seznam všech vozidel a strojů, které budou používány v objektu
Kupujícího, a předloží jej Kupujícímu ke schválení před zahájením prací a
poskytování služeb v objektu. Dodavatel bude oprávněn ke vstupu do objektu
Kupujícího pouze na základě vydaného (vydaných) povolení a pro činnosti nezbytné
pro dokončení smluvních prací a služeb, a pouze v souladu se specifikacemi BOZP
PO ŽP Kupujícího.
Dodavatel také bere na vědomí, že porušení bezpečnostních pravidel a opatření,
především v případě opakovaného porušení, představuje porušení smlouvy.
Smluvní následky, uvedené ve smlouvě, budou aplikovány odpovídajícím
způsobem.

Specifické požadavky platící pro Dodavatele

3.
3.1.

Identifikace nebezpečí a analýza rizik
3.1.1. Dodavatel sestaví seznam všech činností, které budou provozovány v objektu
Kupujícího, a identifikuje všechna s nimi související nebezpečí před
zahájením prací.
3.1.2. Dodavatel vyhodnotí rizika takových nebezpečí pomocí metodiky analýzy
rizik, která rizika ohodnotí.
3.1.3. Dodavatel ohodnotí rizika a zavede dostatečná opatření na jejich omezení.
3.1.4. Dodavatel aplikuje hierarchii řízení pro implementaci akcí snižujících rizika na
nejnižší možnou úroveň.
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3.1.5. Před zahájením pracovní činnosti Dodavatel předloží výslednou analýzu rizik
Kupujícímu v písemné podobě.
3.1.6. Dodavatel musí zajistit provedení a dokončení analýz před zahájením práce
na úkolu.
3.2.

Bezpečné systémy práce
3.2.1. Dodavatel zajistí bezpečné systémy práce včetně formálních standardních
pracovních postupů, popisujících bezpečné provádění rutinních úkolů.
3.2.2. Dodavatel je povinen získat povolení k práci, vydané pro každou práci, kterou
bude provádět v objektu Kupujícího v souladu se specifickými požadavky pro
objekt.
3.2.3. V příslušném rozsahu a navíc k dalším požadavkům Kupujícího (jak budou
příležitostně oznámeny Dodavateli), je Dodavatel povinen získat specifické
pracovní povolení dle požadavků místní legislativy.
3.2.4. Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci a subdodavatelé byly plně
informováni a řádně vyškoleni pro bezpečné systémy práce a aby byli
zdravotně způsobilí k práci.

3.3.

Zdvihání
3.3.1. Zdvihací zařízení (včetně nástavců) poskytnutá Dodavatelem musí vyhovovat
místní legislativě a všem specifickým požadavkům BOZP PO ŽP Kupujícího
pro objekt a musí zahrnovat především, mimo jiné, následující detaily:
příslušné evidence, že je zařízení očíslováno, registrováno a kontrolováno
kompetentním a kvalifikovaným odborníkem, a že bylo shledáno bezpečným
pro použití, identifikováno a označeno pro bezpečné použití (včetně data
následující inspekce). Záznamy o prohlídkách musí být uloženy v objektu pro
snadné nahlédnutí a na vyžádání musí být předloženy Kupujícímu.
3.3.2. Všichni jeřábníci a vazači musí být kvalifikovaní (tj. oprávnění obsluhovat
zdvihací zařízení a uvazovat břemena a pověřeni svým příslušným
manažerem pro obsluhu příslušného zařízení).
3.3.3. Pokud Dodavatel potřebuje pro provedení prací použít jeřáb patřící
Kupujícímu a za předpokladu, že Kupující udělí výslovný předběžný souhlas
s použitím takového jeřábu, bude jeřáb obsluhovat buď Kupující, nebo
Dodavatel poskytne řádné oprávněného a kvalifikovaného jeřábníka pro
konkrétní jeřáb.
3.3.4. Příslušná pravidla bezpečného zdvihání podle „Devíti bezpečnostních
pravidel pro život“ Kupujícího platí pro všechny zdvihací operace, jak jsou
upraveny specifikacemi BOZP PO ŽP v příloze J.2.

3.4.

Odpojení energie
3.4.1. Všechny zdroje energie (včetně elektrické, pneumatické, hydraulické,
kinetické, gravitace, tepla, tlaku, chemické atd.), jejichž působení bude
Dodavatel vystaven, budou identifikovány v pracovním povolení, vydaným a
ověřeným zástupcem Kupujícího.
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3.4.2. Všechny zdroje energie budou izolovány (podle specifikací BOZP PO ŽP),
včetně použití izolačních postupů one-man-one-lock, označení a zkoušení
izolace energie, které vyřadí zdroje energie, a včetně zkoušek pro účinnou
izolaci v souladu se specifikacemi BOZP PO ŽP.
3.4.3. Potrubí obsahující nebezpečné chemikálie budou vypláchnuta a vypuštěna
pro odpojením a odpojena, nebo přístup k nim bude probíhat podle
konkrétních specifikací BOZP PO ŽP pro objekt.
3.4.4. Specifická pravidla pro objekt Kupujícího (jak byla oznámena Dodavateli),
včetně pravidel pro izolaci energie a příslušných pracovních povolení, platí
pro všechny aktivity související se zdroji energie.
3.4.5. Hodnocení před provedením úkolu musí zohlednit otázky izolace energie v
souladu s požadavky pracovního povolení.
3.5.

Práce ve výškách
3.5.1. Dodavatel poskytne vhodné vybavení, odpovídající dobré praxi, pro
bezpečnou práci ve výškách, v souladu se specifickými pravidly Kupujícího
pro objekt.
3.5.2. Vybavení pro práce ve výškách (např. žebříky, lešení, mobilní zdvihací
plošiny, klece, bezpečnostní postroje atd.) poskytnuté Dodavatelem musí
vyhovovat místní legislativě a všem specifickým požadavkům BOZP PO ŽP
Kupujícího pro objekt a musí zahrnovat především, mimo jiné, následující
detaily: příslušnou evidenci, že je zařízení očíslováno, registrováno a
kontrolováno kompetentním a kvalifikovaným odborníkem, a že bylo shledáno
bezpečným pro použití, identifikováno a označeno pro bezpečné použití
(včetně data následující inspekce). Záznamy o prohlídkách musí být uloženy
v objektu pro snadné nahlédnutí a na vyžádání musí být předloženy
Kupujícímu.
3.5.3. Stavitelé lešení musí být kompetentní (tj. kvalifikovaní a certifikovaní). Pokud
je pro provedení prací nutné lešení, Dodavatel musí zajistit, aby vyhovovalo
specifikacím BOZP PO ŽP Kupujícího.
3.5.4. Dodavatel zajistí, aby stavba lešení probíhala podle požadavků Kupujícího a
v souladu s pokyny kvalifikovaného inspektora lešení. Plán lešení (tj.
konstrukční výkresy lešení) musí být na vyžádání k dispozici na místě
projektu.
3.5.5. Dodavatel zajistí, aby pracovníci pracující ve výškách byly vyškolení ve
správném používání bezpečnostního celotělového úvazku a dalšího
bezpečnostního vybavení pro práci ve výškách (tj. samonavíjecí úvazky),
pokud použití takového vybavení je schváleno, a Dodavatel takové vybavení
poskytne svým zaměstnancům.
3.5.6. Dodavatelé musí zajistit, aby všechny osoby pracující ve výškách byly
zdravotně způsobilé k takové práci.

3.6.

Práce s nebezpečnými látkami (podle rozsahu dodávky, příloha C).
3.6.1. Dodavatel musí zavést systémy pro řádnou kontrolu vystavení účinkům
chemickým, biologický nebezpečím a azbestu.
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3.6.2. Dodavatel je povinen provést analýzu rizik před vnesením chemikálií do
objektu pro stávající a nová chemická a biologická nebezpečí a azbest. Rizika
vystavení musí být řádně zhodnocena a zdokumentována pro všechny
chemikálie (včetně azbestu a biologických činidel, představujících vážná
rizika) před zahájením prací nebo poskytování služeb v objektu.
3.6.3. Vystavení chemikáliím, včetně azbestu a biologických činidel, musí být
minimalizováno v souladu s mezinárodními standardy nejlepší praxe v oboru
a musí být ve všech případech udržována pod pracovními expozičními limity
(„OEL“). Všechny oblasti, v nichž dochází k překročení OEL, musí být
označeny jako zóny povinné ochrany pomocí příslušného označení a
symbolů.
3.6.4. Dodavatel vytvoří kontrolní opatření, zahrnující identifikaci chemikálií a
biologických činidel na pracovišti pomocí označení v souladu s platnými
místními předpisy pro označování chemikálií a biologických činidel a o
bezpečnostních značkách na pracovišti. Příslušné bezpečnostní listy
materiálu musí být k dispozici na pracovišti. Azbest musí být odstraněn a
zlikvidován v souladu s mezinárodními standardy nejlepší praxe a dalšími
zákonnými požadavky.
3.6.5. Mimo to platí všechna pravidla Kupujícího pro nebezpečné chemikálie, jak
jsou popsána ve specifikacích BOZP PO ŽP Kupujícího.
3.7.

Použití mobilních zařízení
3.7.1. Mobilní zařízení poskytnutá Dodavatelem musí vyhovovat místní legislativě a
všem specifickým požadavkům BOZP PO ŽP Kupujícího pro objekt a musí
zahrnovat především, mimo jiné, následující detaily: příslušné evidence, že je
zařízení očíslováno, registrováno a kontrolováno nezávislou 3: stranou, nebo
kompetentní a kvalifikovanou osobou a že bylo shledáno bezpečným pro
použití, identifikováno a označeno pro bezpečné použití (včetně data
následující inspekce). Všechna mobilní zařízení musí být zkontrolována před
začátkem každé směny a záznam o takové kontrole musí být zapsán do
deníku, který zajistí Dodavatel.
3.7.2. Obsluha vozidel musí být zdravotně způsobilá a kompetentní (tj. licence pro
obsluhu mobilních zařízení a pověření příslušných manažerů).
3.7.3. Pravidla Kupujícího pro mobilní zařízení jsou uvedena ve specifikacích BOZP
PO ŽP Kupujícího a platí pro všechny činnosti s mobilním zařízením.
3.7.4. Dodavatel na vlastní odpovědnost a náklady provádí a zajišťuje bezpečnou
nakládku a vykládku, distribuci a správní skladování všech materiálů a
zařízení nezbytných pro řádné provedení prací.

3.8.

Vstup do stísněných prostor
3.8.1. Vstup do stísněných prostor podléhá schválení pracovních podmínek,
přičemž musí být zabráněno neoprávněnému vstupu.
3.8.2. Pracovníci ve stísněných prostorách musí být vybaveni kalibrovanými
monitory přítomnosti plynů, pokud to vyžadují požadavky pracovního povolení
na základě analýzy rizik. Zkoušky přítomnosti plynů musí probíhat podle
místních podmínek a přísně v souladu s předpisy pracovního povolení.
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3.8.3. U vstupu do stísněných prostor musí být zajištěna přítomnost záložníka, který
bude kontrolovat přístup do stísněných prostor a zahájí řešení nouzové
situace.
3.8.4. Mezi záložníkem a pracovním týmem musí být zajištěna odpovídající
komunikace.
3.8.5. Musí být zavedeny dostatečné nouzové plány, podle požadavků specifikací
BOZP PO ŽP Kupujícího.
3.9.

Vystavení pohyblivým a otáčivým strojům
3.9.1. Dodavatel musí zajistit:
a) přítomnost a správnou montáž ochranných krytů před použitím přenosných
nástrojů nebo před uvedením (včetně činností před oživením) pevného
zařízení;
b) fungování a pravidelné zkoušení ochranných zařízení a tlačítek nouzového
zastavení;
c) nepoužívání zařízení s chybějícími nebo vadnými kryty nebo ochrannými
zařízeními, nebo pokud hrozí riziko, že obsluha nebo jiné osoby mohou
přijít do kontaktu s pohyblivými nebo otáčivými částmi;
d) vrácení odmontovaných nebo odstraněných krytů nebo bezpečnostních
zařízení po provedení prací (pokud je taková demontáž nebo odstranění
krytů nebo bezpečnostních zařízení nezbytná pro provedení prací).

3.10.

Ruční nářadí s pohonem
3.10.1. Ruční nářadí s pohonem zahrnuje, mimo jiné:
a) řetězové pily;
b) pneumatické nářadí;
c) zařízení pro mytí vysokotlakou vodou;
d) přenosné a bateriové elektrické nářadí;
e) brusky a přenosné úhlové brusky.
3.10.2. Nářadí s ohonem, používaná Dodavatelem, musí splňovat všechny
předpisy, především pro ochranu, rychlost obsluhy a označení.
3.10.3. Počet nářadí na baterie na pracovišti musí být minimální a nářadí a baterie
musí být bezpečně uloženy, pokud nejsou používány.
3.10.4. Všechna nářadí s ohonem, používaná Dodavatelem, musí být označena a
registrována jako kontrolované pracovní vybavení. Před použitím takového
nářadí musí být provedena analýza rizik, vyhodnocující všechna nebezpečí
související s použitím takového nářadí, včetně nebezpečí pro lidské zdraví
a životní prostředí.
3.10.5. Pracovní postupy a/nebo provozní pokyny Dodavatele (jak je vydal výrobce)
pro použití takového nářadí musí odpovídat standardům nejlepší
mezinárodní praxe v oboru, národnímu pracovnímu řádu a specifikacím
BOZP PO ŽP Kupujícího. Tyto pokyny musí definovat opatření, včetně
povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky a pracovní
povolení.
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3.10.6. Nářadí s pohonem musí být vhodné pro zamýšlený účel, dostatečné pro
příslušný úkol, konstruované dle nejlepších oborových standardů, v dobrém
technickém stavu a musí mít případně odpovídající ochranné kryty.
3.10.7. Nářadí s pohonem smí být spuštěno pouze manuálním zásahem obsluhy.
3.10.8. Nářadí s pohonem smí používat pouze kompetentní osoby, které
absolvovaly náležité školení a přezkoušení.
3.11.

Padající předměty
3.11.1. Ochranná opatření musí chránit před pádem zařízením nástrojů a dalších
předmětů z výšky. Taková opatření zahrnují, mimo jiné:
a) poutka na zápěstí;
b) kbelíky a schránky na drobné nástroje a zařízení;
c) vhodný materiál pro zakrytí mříží a otvorů, bránící propadnutí nástrojů a
zařízení mezerami;
d) kufříky na nástroje;
e) zdvihací klece;
f) bezpečnostní západky na zdvihacích hácích;
g) vhodné prostředky pro klouzající břemena;
h) zajištění zařízení proti pohybu za silného větru;
i) požární přikrývky proti pádu okují ze svařování nebo řezání a jisker z
broušení do nižších úrovní.

3.12.

Úklid
3.12.1. Dodavatel musí zajistit, aby veškeré pracovní prostory (v jeho odpovědnosti)
byly neustále čisté, uklizené, bezpečné a zdravé.
3.12.2. Ve všech pracovních prostorách musí být rozmístěny dostatečné nádoby na
odpad, které budou pravidelně vyprazdňovány, podle smlouvy mezi
Kupujícím a Dodavatelem.
3.12.3. .
3.12.4. Pokud Dodavatel nevyklidí a/nebo neuklidí prostor projektu nebo je nevyklidí
a/nebo neuklidí ve sjednané lhůtě, Kupující si vyhrazuje právo vyklidit
a/nebo uklidit místo na náklady Dodavatele.



3.13.

Osobní ochranné pracovní pomůcky („OOPP“)
3.13.1. OOPP je poslední linií ochrany mezi osobami a pracovním prostředím nebo
stresory a musí být použity pouze po vyčerpání eliminace, nahrazení a
konstrukčních a administrativních opatření.
3.13.2. Pracovní prostory a úkoly musí být zhodnoceny z pohledu potenciálního
vystavení stresorům prostředí a/nebo fyzikálním silám a následně musí být
zvoleny vhodné OOPP.
3.13.3. Osoby, které jsou povinny používat OOPP, musí být náležitě informovány,
vyškoleny a přezkoušeny z jejich aplikace, použití a omezení OOPP, než
budou vystaveny potenciálně škodlivým pracovním prostorám a/nebo
úkolům.
3.13.4. Při obsluze úhlové brusky musí být používány obličejové štíty.
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3.14.

Ochrana zdraví při práci
3.14.1. Dodavatel zajistí provedení příslušné analýzy zdravotních rizik před
nasazením zaměstnanců a předloží potvrzení o takové analýze Kupujícímu
před započetím prací.
3.14.2. Dodavatel ověří, že zdravotní stav jeho zaměstnanců je vhodný pro
prováděnou práci a pracovní prostory.

3.15.

Prevence požáru a výbuchu
3.15.1. Dodavatel odpovídá za požární ochranu během provádění prací s
otevřeným plamenem, včetně následného dohledu po dokončení prací
(alespoň 30 minut). Dohled nad takovou prací může vykonávat vedoucí
směny Dodavatele (t.j. vedoucí směny, během níž probíhá práce s
otevřeným plamenem), nebo zaměstnanec pověřený vedoucím směny
Dodavatele.

3.16.

Nouzové situace
3.15.2. Dodavatel musí vytvořit plány připravenosti na nouzové situace BOZP PO
ŽP a příslušné reakce pro každý projekt ve spolupráci s Kupujícím a musí
takové plány zdokumentovat, zpřístupnit a jasně o nich informovat
Kupujícího před zahájením prací nebo poskytování služeb Kupujícímu.
3.15.3. Takové plány musí vycházet z analyzovaných rizik a musí zahrnovat plány
pro možné nouzové situace pro specifický projekt. Plány musí být sladěné s
plány Kupujícího pro nouzové situace a musí obsahovat následující prvky:
a) Organizační strukturu, povinnosti a oprávnění Dodavatele;
b) Komunikační postupy;
c) Postupy pro mobilizaci pracovníků a zařízení;
d) Postupy pro analýzu zásadních provozních a ekologických informací;
e) Postupy pro komunikaci s dalšími společnostmi a externími
záchrannými organizacemi;
f) Postupy pro oznamování, evakuaci, hledání a záchranu, zrušení
poplachu a návrat;
g) Požadavky po nouzové situaci (včetně výkaznictví, vyšetřování,
náprav, opravných opatření);
h) Informace o týmech reakce na nouzové situace (včetně jejich
sestavení, školení a přezkušování);
i) 

3.15.4. Dodavatel musí mít na místě nezbytné vybavení pro první pomoc a hašení.

3.17. Ochrana životního prostředí
3.17.1. Dodavatel musí zajistit, aby všechny materiály dopravené na místo nebo na
místě používané neměly vliv na životního prostředí a byly v souladu s
místními požadavky na ochranu životního prostředí.
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3.17.2. Dodavatel musí sestavit seznam všech chemikálií vnesených do objektu
Kupujícího, včetně příslušných bezpečnostních listů materiálu, než takové
chemikálie vnese do objektu.
3.17.3. Dodavatel označí chemikálie a bude je skladovat a manipulovat s nimi v
souladu s požadavky a standardy definovanými příslušnými bezpečnostními
listy materiálu.
3.17.4. Dodavatel označí odpad, včetně odpadních vod, a bude jej ukládat a
manipulovat s ním v souladu s příslušnými požadavky pro objekt, dle pokynů
Kupujícího a požadavků místních předpisů.
3.17.5. Dodavatel označí nebezpečný odpad (pro nebezpečné materiály vnesené
Dodavatelem do objektu) a bude jej skladovat a manipulovat s ním podle
relevantních bezpečnostních listů materiálu, specifických požadavků pro
objekt, dle pokynů Kupujícího a místních předpisů.
3.17.6. Náklady spojené s nápravou ekologických škod ponese Dodavatel za
předpokladu, že Dodavatel nese právní odpovědnost za takové ekologické
škody.

4. Požadavky na bezpečnost zařízení pro Dodavatele
4.1. Dodavatel zajistí, aby veškeré dodané zařízení/stroje vyhovovaly konstrukčním
parametrům a platným zákonům, než je bude expedovat do objektu Kupujícího.
4.2. Dodavatel bude dle potřeby asistovat při analýze provozních nebezpečí (Process
Hazard Analysis - PHA).
4.3. Dodavatel zajistí, aby všechny nástroje a zařízení, vnesené do objektu Kupujícího,
byly bezpečné a v dobrém technickém stavu. Poškozené zařízení a nástroje musí
být z objektu Kupujícího okamžitě odstraněny. Nástroje a zařízení musí být
používány výhradně pro účely, pro něž byly konstruovány a pouze v souladu s
příslušnými provozními pokyny a/nebo příručkami. Dodavatel je povinen prokázat
přesné technické podmínky předložením relevantní technické dokumentace (dle
okolností), jako jsou záznamy o údržbě, revizích atd. Kupujícímu, před vnesením
nástrojů a zařízení do objektu.
4.4. Použití nožů s odlamovací čepelí a nožů vlastní výroby je zakázáno.
4.5. Dodavatel zajistí, že zařízení negeneruje statickou elektřinu, která může způsobit
vznícení podložky, částí zařízení nebo sousedního zařízení.
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