PŘÍLOHA KE SMLOUVÁM / OBJEDNÁVKÁM
S DODAVATELI
Všeobecné smluvní podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ochrany životního prostředí a energetické
hospodárnosti pro dodavatele COLAS CZ platné
od 1.1.2021.
BOZP
OOPP
OŽP
PO
1.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Osobní ochranné pracovní prostředky
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana
Základní ustanovení

1.1. Tyto podmínky dodavatelů COLAS jsou součástí smluv
uzavřených mezi společností COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005
a dodavatelem.
1.2. Dodavatelem, který se rozumí zhotovitel, prodávající,
dopravce, poskytovatel služby nebo i jiná osoba, se kterou
COLAS uzavřel smlouvu, je povinen zajistit, aby níže uvedené
požadavky uplatnil na všech úrovních svého dodavatelského
řetězce, tj. u všech subjektů, které použijí ke splnění smlouvy.
1.3. Pracovníky dodavatele se rozumí jeho zaměstnanci
a dalších fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují
na pracovišti, na přístupech k němu i v místech mimo provádění
díla v dosahu možného účinku provozní činnosti dodavatele, jde
i o zaměstnance jiných subjektů nebo OSVČ pracující
na objednávku dodavatele, o pracovníky dozorčích orgánů
a o návštěvy.
1.4. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn
prověřit, zda dodavatel dodržuje požadavky BOZP, PO
a environmentální požadavky a za tím účelem poskytne
na vyžádání součinnost, relevantní informace a podklady.
1.5. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.
Odchylná ujednání uvedená v textaci smlouvy mají přednost
před požadavky uvedenými v tomto dokumentu všeobecné
povahy.
1.6. Objednatel a koordinátor BOZP má právo zastavit činnost
dodavatele po nezbytně nutnou dobu, pokud hrozí újma
na zdraví nebo vznik majetkové škody na zařízení stavby.
Objednatel může uplatnit sankce vůči dodavateli za vážné nebo
opakované porušení smluvních podmínek nebo právních
požadavků BOZP a PO.
2. Požadavky na zajištění BOZP a PO
2.1. Dodavatel musí dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, právní předpisy v oblasti BOZP a PO a ostatní požadavky
specifikované zejména ve a) vyhodnocení bezpečnostních rizik

dodavatelem, b) vyhodnocení bezpečnostních rizik
objednatelem, c) v Plánu BOZP koordinátora podle zákona
č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plánu BOZP“), d) v pracovnětechnologickém postupu dodavatele, e) v uživatelských
příručkách strojů a zařízení.
2.2. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých
pracovníků dle odst.1.3. po celou dobu provádění díla.
Objednatel neodpovídá za případný úraz pracovníka dodavatele
a za škodu jím způsobenou, a to na pracovišti dodavatele i mimo
něj v místech, které objednatel nepředal dodavateli do užívání.
2.3. Pracovníci dodavatele musí mít veškeré potřebné vzdělání,
kvalifikaci, zkušenosti, fyzickou i duševní schopnost, jsou řádně
proškoleni dodavatelem ohledně opatření k prevenci
bezpečnostních rizik týkajících se provádění díla, jsou
ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění příslušné činnosti
a mají k ní příslušná oprávnění. Dodavatel se zavazuje provádět
krátkou poradu s dělníky k aktuálním rizikům BOZP (Tool Box
Meeting) minimálně 1x týdně za účelem bezpečné koordinace
prací. Dále se zavazuje k vedení a uchovávání povinných
evidencí (např. o poskytnutých OOPP, o pracovní době)
v rozsahu dle právních předpisů. Doklady o odborné
způsobilosti pracovníků (profesní průkazy) musí mít pracovníci
na pracovišti a na vyžádání objednatele nebo koordinátora
BOZP je předložit ke kontrole.
2.4. Pracovníci dodavatele musí být před zahájením práce
prokazatelně seznámeni s obsluhou vlastních či zapůjčených
strojů, nářadí a zařízení (s návody k obsluze), musí být
vybaveni, seznámeni s použitím a při práci použít vhodné OOPP
pro jejich pracovní činnost, minimálně však ochrannou pracovní
přilbu, pracovní oděv s reflexními prvky a nebo výstražnou
reflexní vestu oranžové barvy, ochrannou kotníkovou pracovní
obuv. Další OOPP dle druhu vykonávané práce, ochranné
pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle apod. Minimálním
požadavkem na pracovní oděv jsou dlouhé kalhoty a triko
s dlouhým rukávem. Krátké kalhoty a trika bez rukávů nejsou
přípustné. Přilba není vyžadována v administrativním zázemí
stavby a místech mimo výkon stavební práce, reflexní vesta se
nepoužije při práci s otevřeným ohněm (např. při svařování).
Dodavatel je povinen zajistit, aby pracovníci dodrželi zákaz
kouření ve vymezených částech pracoviště nebo staveniště
a užívali pouze vyhrazených toalet.
2.5. Dodavatel je povinen aktivně spolupracovat s objednatelem
při vzájemném seznámení s riziky prací a účastnit se
koordinačních porad a vzdělávacích akcí pořádaných na stavbě
objednatelem pro zajištění BOZP a PO. Dodavatel musí
poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy
a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace
a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a jeho změny,
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to
v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
Dodavatel je povinen před nástupem k provedení díla:
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2.6. písemně informovat nejpozději do 8 dnů (zákonná lhůta)
před zahájením prací na staveništi určeného koordinátora
a objednatele o pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik spojených s těmito
postupy, včetně opatření přijatých ke zvládnutí rizik,
2.7. písemně zpracovat vyhodnocení bezpečnostních rizik
a pracovně-technologický postup pro jím prováděné práce
a prokazatelně s nimi seznámit zástupce objednatele nejpozději
3 dny před zahájením provádění díla. Pracovně-technologický
postup a/nebo vyhodnocení rizik musí obsahovat preventivní
opatření se zvláštním zřetelem na činnosti se zvýšeným rizikem
BOZP a PO (pohyb strojů a mechanizace, zajištění výkopů,
dočasné stavební konstrukce, práce ve výšce, práce
s vyhrazeným zařízením, práce s otevřeným ohněm ad.).
Přísnější opatření stanovená objednatelem nebo koordinátorem
v Plánu BOZP mají přednost,
2.8. určit zástupce BOZP a PO - osobu odpovědnou za soulad
s požadavky objednatele a koordinátora BOZP, která bude
trvale na staveništi, jméno a tel. kontakt sdělí objednateli,
2.9. předložit zástupci objednatele doklady o revizích
a způsobilosti strojů a zařízení (v elektronické či písemné formě)
nejpozději v den zahájení provádění práce se strojem či
zařízením, dále je povinen udržovat je v platnosti, mít je na
pracovišti k dispozici a na vyžádání je předložit ke kontrole,
2.10. zajistit přítomnost všech pracovníků k provedení vstupního
zaškolení na stavbě objednatelem nebo koordinátorem BOZP
před zahájením prací a před nástupem nového pracovníka,
2.11. předložit (pokud použije lešení) protokol o předání lešení
do užívání,
2.12. předložit (pokud použije jeřáb) systém bezpečné práce
podle ČSN ISO 12480-1 (lifting management plan), jeřábnické
a vazačské průkazy.
Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla:
2.13. vést průběžně a přehledně evidenci svých pracovníků
na pracovišti;
2.14.
poskytovat
součinnost
koordinátorovi
BOZP
a bezpečnostním specialistům objednatele potřebnou pro plnění
jejich úkolů v BOZP a PO po celou dobu zapojení do realizace
stavby, plnit jejich pokyny a nápravu závad provádět bez
zbytečného prodlení,
2.15. kontrolovat práce z hlediska BOZP určeným zástupcem
dle čl. 2.8., soustavně vyžadovat plnění požadavků,
2.16. přerušit práce pokud nejsou vytvořeny bezpečné
podmínky nebo jednání pracovníků není bezpečné,
2.17. zajistit dodržování bezpečnostního a dopravního značení
a jiných upozornění vydaných vedení stavby. Dodržovat řády
stavby, byl-li s nimi dodavatel seznámen (logisticky,
traumatologický apod.),

2.18. přehodnotit rizika BOZP a PO při změně technologie nebo
postupu a informovat o změně koordinátora BOZP,
2.19. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti
používaných zařízení, vést evidenci o provedených revizích
a o provozních kontrolách zejména používaných strojů,
elektrických, zdvihacích, tlakových zařízení, lešení a žebříků. Na
výzvu objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke
kontrole,
2.20. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti
pracovníků včetně poddodavatelů a jejich pracovníků – zejména
lešenářské, vazačské, jeřábnické, svářečské průkazy, na výzvu
objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke kontrole;
2.21. identifikovat zařízení (rozvaděč, svářecí soupravu, sklad.
kontejner, plošinu) štítkem s názvem firmy, jménem odpovědné
osoby a jejím tel. číslem.
2.22. provést práce za vysokých teplot (svařování ad.) pouze
po předchozím písemném povolení objednatele a dle podmínek
v něm uvedených. Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou
součinnost;
2.23. zajistit dostatečný počet přenosných hasicích prostředků
v množství a typu dle povahy prováděné práce a uložených
hořlavých věcí.
2.24. zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem
na tlakové láhve a bezpečné uložení/stohování stavebních
výrobků a materiálu,
2.25. zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, kanály,
prohlubně, šachty atd. předepsaným ochranným zabezpečením
proti pádu osob a věcí,
2.26. zajistit pracovníky na pracovišti ve výšce nad 1,5m
přednostně prvky kolektivní ochrany (pevným zábradlím) nebo
osobním jištění, v koši vysokozdvižné plošiny musí vždy použít
také prostředky osobního jištění (celotělový postroj a úvazek),
se způsobem použití osobního jištění musí být pracovníci
předem prokazatelně seznámeni,
2.27. použít jen identifikované vázací prostředky a řetězy
s bezpečnostní pojistkou,
2.28. použít jen stroje a zařízení v bezvadném stavu a se všemi
identifikačními a bezpečnostními prvky výrobce, použít
zvukovou signalizaci a/nebo světelnou signalizaci strojů, které
jsou jimi vybaveny,
2.29. Použít bezpečné el. rozvaděče a přívodní/prodlužovací
kabely nevykazující poškození, zajistit je proti poškození
(vyvěšení, nepřejíždění stroji a vozidly),
2.30. viditelně označit nástup na lešení (ve fázi výstavby, při
používání i při demontáži) dobře viditelným identifikačním
štítkem (např. PERI) nebo visačkou informující uživatele o
kompletnosti lešení a povolení k užívání nebo nekompletnosti
lešení a zákazu užívání. Bez identifikace štítkem dodavatel
nesmí lešení nepoužít. Žebřík smí dodavatel použít jen pro
krátkodobé práce, použití dřevěného žebříku je zakázáno.

Stránka 2 z 6

2.31. zajistit betonářskou výztuž proti napíchnutí pracovníků
(ochranné krytky a lišty) v pracovně exponovaných místech.
2.32. informovat bez zbytečného prodlení prostřednictvím
zástupce dodavatele uvedeného v čl. 2.8. v případě vzniku
skoronehody nebo jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP,
PO (např. úraz, požár) nebo OŽP (např. únik provozních náplní)
a o události provést stručný záznam,
2.33. vyloučit u svých pracovníků a subdodavatelů požití a vliv
drog, alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti a vyloučit
jejich vnesení do prostor staveniště. V průběhu provádění díla je
objednatel a koordinátor BOZP oprávněn u pracovníka
dodavatele provádět kontrolu na přítomnost alkoholu a/ nebo
drog. Pracovník dodavatele, u něhož byla zjištěna přítomnost
alkoholu nebo některé z výše uvedených látek, musí neprodleně
a trvale opustit staveniště; Pracovník, který se odmítl podrobit
dechové zkoušce, je posuzován jako ten, u něhož byla
přítomnost alkoholu či drog zjištěna. Právo vykázat jej okamžitě
ze staveniště jménem dodavatele má v tomto případech
i objednatel a koordinátor BOZP. Tento postup objednatele
nemá vliv na řádnost a včasnost plnění dodavatele.
2.34. zajistit dozor nad prováděním dalších prací odborně
způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy náprava
a nápravná opatření k nedostatkům v BOZP a PO nejsou
účinné.
3. Požární ochrana
3.1. Dodavatel nesmí na staveništi rozdělávat a pracovat
s otevřeným ohněm vyjma případů, pro které objednatel vydal
na žádost dodavatele povolení pro práci za zvýšených teplot.
V takovém případě dodavatel určí požární dozor.
3.2. Dodavatel je povinen dodržovat právní a jiné předpisy
o požární ochraně a dbát pokynů objednatele a/nebo
koordinátora BOZP v oblasti požární ochrany na staveništi.
3.3. Dodavatel je povinen stanovit nutná protipožární opatření,
před zahájením práce proškolit pracovníky v oblasti požární
ochrany své zaměstnance a provádět na předaném staveništi
kontrolní činnost v požární ochraně.
3.4. O požáru vzniklém na předaném staveništi je dodavatel
povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět
objednatele. Tím není dotčena povinnost dodavatele ohlásit jej
hasičskému záchrannému sboru ani jiné povinnosti vyplývající
z právních předpisů o požární ochraně.
3.5. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným
požárním nebezpečím, v prostorách se zvýšeným požárním
nebezpečím dodavatel odpovídá za jejich požární zabezpečení,
musí zamezit vzniku požáru odstraňováním hořlavých látek,
vybavením hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením
dostatečných únikových cest. Záměr na dočasné uložení
hořlavin a paliva na staveništi v množství větším než 1000 litrů
oznámí minimálně 5 dnů předem objednateli.

3.6. Dodavatel je na staveništi povinen zajistit následný dozor
po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních
předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických
norem.
4. Způsob zajištění ochrany ŽP
4.1. Dodavatel se zavazuje k šetrnému provádění díla s
ohledem na
ochranu
životního
prostředí
ak
odpovědnosti za dodržování právních předpisů upravujících
ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a k ekologické
prevenci. Dále se zavazuje k součinnosti při snižování
negativních dopadů provádění stavby na životní prostředí
popsaných v dokumentaci vyhodnocení environmentálních
aspektů stavby
v souladu s požadavky systému
environmentálního managementu objednatele podle ČSN EN
ISO 14 001:2016.
4.2. Dodavatel se zavazuje k hospodárnému využití paliv, zdrojů
energií a vody a aktivně omezovat emise hluku, prachu, kouře
a vibrací se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí stavby.
4.3. Spalování věcí, odpadu a přebytků stavebního materiálu je
v prostoru staveniště přísně zakázáno. Výjimkou je suchý
rostlinný materiál, který může být spálen po předchozím
souhlasu objednatele a místního hasičského záchranného
sboru a jimi stanovených podmínek.
4.4. Dodavatel se jako původce odpadů zavazuje veškeré
odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla, průběžně
třídit na místě jejich vzniku podle Katalogu odpadů stanoveného
vyhláškou Ministerstva životního prostředí v platném znění,
shromažďovat je odděleně podle druhů na místech označených
kódem a názvem odpadu, podporovat jejich další využití, zajistit
je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na
vlastní náklady oprávněnou osobou podle zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, v platném znění. Současně se zavazuje vést
průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze stavby a na
vyžádání stavbyvedoucího objednatele ji do 5 pracovních dnů
předložit k nahlédnutí.
4.5. Dodavatel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti
a dodržovat pokyny objednatele pro nakládání s odpady na
staveništi a dodržovat pokyny specialisty - ekologa objednatele.
4.6. Dodavatel předloží objednateli nejpozději ke dni předání
díla výpis z evidence o odpadech odstraněných ze stavby spolu
s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů a evidenčních
listů pro přepravu nebezpečného odpadu).
4.7. Dodavatel se zavazuje, že každý obal (včetně nepůvodního
obalu) obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku
nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad bude
označen výstražným symbolem nebezpečnosti podle Nařízení
(ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí a na pracovišti bude k dispozici bezpečnostní list látky
nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení ES 1907/2006
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(REACH)
a/nebo
identifikační
nebezpečného odpadu.

list

produkovaného

4.8. Dodavatel se zavazuje použít k provedení díla pouze
technicky způsobilá vozidla, mechanismy a zařízení
nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných
látek. Drobné úkapy mohou být řešeny sorpčním kobercem
umístěným pod stroj/vozidlo při parkování mimo pracovní dobu
na místě provádění díla.
4.9. Dodavatel uloží kapalnou stavební chemii, provozní náplně
a/nebo paliva s nebezpečnou vlastností a kapalné odpady
v obalech nad 20 l na nepropustné záchytné vaně o minimálním
objemu rovnající se největšímu uloženému obalu. Způsobem
uložení dodavatel zabrání kontaktu obalů obsahujících tyto látky
s vodou, deštěm nebo se sněhem. dodavatel zajistí místo
přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo
tekutých odpadů na staveništi proti úniku. Dodavatel nepoužije
nepovolený obal od poživatiny (např. PET lahev) k úschově
nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení hořlavých kapalin
(včetně odpadů) nad 1000 litrů a tlakových nádob nad 10 ks na
staveništi je možné pouze s předchozím souhlasem
objednatele.
4.10. Dodavatel, který na staveništi soustředil kapalné
nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné odpady
o celkovém objemu nad 200 l, se zavazuje mít na staveništi
k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ
havarijní události.
4.11. Dodavatel se zavazuje umožnit v průběhu provádění díla
kontrolu opatření k ochraně životního prostředí a související
dokumentace a řídit se nařízeními k nápravě zjištěných
nedostatků vydanými stavbyvedoucím objednatele, popř.
odpovědným pracovníkem objednatele.
5. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit další
osoby s těmito smluvními podmínkami
5.1. Dodavatel je povinen s těmito smluvními podmínkami
prokazatelně seznámit všechny další osoby podílející se jako
poddodavatelé na jeho plnění na staveništi a písemně je zavázat
k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám
zavázán ve vztahu k objednateli. Tím nejsou dotčena ostatní
ustanovení smlouvy.
6. Závěrečná ustanovení a sankce
6.1. Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto minimálních
požadavků je považováno za podstatné porušení smluvních
povinností.
6.2. Za podstatné porušení smluvních povinností dodavatele
se považuje rovněž, pokud pracovník dodavatele dle čl. 1.3.
a) pracuje nebo chová se takovým způsobem, že
vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění

b)

nebo smrti nebo vzniku významné majetkové škody
nebo
opakovaně i přes upozornění porušuje požadavky
týkající se BOZP, PO nebo OŽP.

6.3. Pokud dodavatel, resp. jeho pracovník dle čl. 1.3.
prokazatelně poruší požadavek v oblasti BOZP nebo PO nebo
OŽP stanovený právními předpisy nebo sjednaný podle smlouvy
a těchto smluvních podmínek, má objednatel vůči dodavateli
právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut za každý
jednotlivý případ porušení povinností v oblasti BOZP a/nebo PO
je sjednána takto:
Popis
Vznik ekologické škody (např.
kontaminace vody, půdy, úhyn
živočichů, nepovolené kácení)

Sankce

Opakovaně
nebo u stejné
osoby

100 000 CZK

Pracovní úraz vyžadující lékařské
ošetření a pracovní neschopnost
delší než 30 dní

50 000 CZK

Pracovník má pozitivní výsledek
zkoušky na alkohol nebo drogu
nebo odmítnutí zkoušky nebo
výskyt alkoholu/drog na
pracovišti.

20 000 CZK

Neohlášení úrazu (objednateli
do 3 dnů) vyžadujícího lékařské
ošetření nebo pracovní
neschopnost ˃1 pracovní den,
požáru, nehody stroje či vozidla,
pádu konstrukce, úniku
provozních náplní zástupci
objednatele.

10 000 CZK

nepředání výpisu evidence
o produkci odpadů ze stavby
a souvisejících dokladů
objednateli.

10 000 CZK

15 000 CZK

Nezajištěný pracovník při práci
ve výšce (chybí jednotyčové
zábradlí nad 1,5 m pracovní
podlahy nebo dvou tyčové
zábradlí nad 2 m pracovní
podlahy nebo chybí osobní
jištění) nebo nezajištění hrany
pádu při práci ve výšce.

5 000 CZK

10 000 CZK

Nezakrytí otvorů a šachet proti
pádu osob nebo předmětů z
výšky nebo do hloubky (nařízení
vlády č. 362/2005 Sb.)

5 000 CZK

10 000 CZK

5 000 CZK

10 000 CZK

Porušení pravidel pro zajištění
a provádění výkopových prací,
zajištění stability stěn výkopů
nebo zajištění proti pádu osob
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(viz. příloha č. 3 k nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.),
Použití lešení, které nebylo
písemně předáno do užívání
držitelem lešenářského průkazu
Neoprávněná práce či
manipulace se strojem či
zařízením pracovníkem bez
požadovaného profesního
průkazu nebo osvědčení
příslušné skupiny apod.

odpadů, nepovolené míšení
odpadů, jejich nadměrná
produkce.
5 000 CZK

5 000 CZK

Významný únik provozních
náplní ze stroje ve špatném
technickém stavu

5 000 CZK

Pracovník vykonávající práci a
neabsolvoval vstupní školení
BOZP včetně seznámení s riziky

5 000 CZK

Použití poškozených vázacích
prostředků (nečitelný/chybějící ID
štítek, chybí bezpečnostní
pojistka řetězu, jiná poškození).
Provádění práce s otevřeným
ohněm bez předchozího povolení
objednatele nebo místění
v prostoru stavby; množství
hořlavin nad 1000 l nebo
tlakových lahví ≥10 ks bez
vědomí objednatele.
Porušení požadavku na
bezpečný provoz vyhrazených
technických zařízení (zdvihacích,
tlakových a plynových)
Práce v ochranném pásmu
pracujícího stroje.
Nepředložení pracovnětechnologické postupu
objednateli a koordinátorovi
BOZP (byl-li určen) v zákonné
lhůtě 8 dní před zahájením práce
Zneužití nebo snížení účinnosti
zařízení a prostředků sloužících
jako ochrana před požárem
Provádění práce s otevřeným
ohněm - neohlášení zahájení
přerušení a ukončení prací s
rizikem požáru, neprojednání
způsobu zajištění požární
bezpečnosti s objednatelem
Nakládání s odpady v rozporu
s právními předpisy zjm.
nepořádek na pracovišti,
netřídění využitelných složek

2 000 CZK

2 000 CZK

1 000 CZK
1 000 CZK

3 000 CZK
2 000 CZK

2 000 CZK

2 000 CZK

10 000 CZK

10 000 CZK

10 000 CZK

kouření při práci v prostoru
staveniště (v prostoru probíhající
práce, kde není obecně vhodné
kouřit, v uzavřených skladech,
v blízkosti hořlavých látek a
kapalin)

1 000 CZK

2 000 CZK

1 000 CZK

2 000 CZK

1 000 CZK

2 000 CZK

1 000 CZK

2 000 CZK

1 000 CZK

2 000 CZK

500 CZK

1 000 CZK

Porušení zákazu kouření ve
vyhrazených zónách a
pracovištích dle plánu organizace
výstavby

500 CZK

1 000 CZK

Porušení zákazu používání
dřevěného žebříku, použití
poškozeného žebříku

500 CZK

1 000 CZK

Nepoužití výstražné světelné či
zvukové signalizace na stroji,
který je systémem varování
vybaven

500 CZK

1 000 CZK

Chybějící identifikační štítek na
lešení nebo jiné dočasné
konstrukci (použití
povoleno/zakázáno), na které se
vyskytují pracovníci

500 CZK

1 000 CZK

500 CZK

1 000 CZK

jiné vážné porušení povinnosti v
oblasti BOZP, PO, nebo OŽP
stanovené právním předpisem,
ohrožující život a zdraví
Chybějící revize/ doklad o revizní
zkoušce na zařízení dodavatele
Nezajistí označená místa a
prostředky pro jím produkované
odpady

4 000 CZK

4 000 CZK

2 000 CZK
2000 CZK

6 000 CZK
4 000 CZK

4 000 CZK

4 000 CZK

nebezpečné chemikálie nebo
odpady v obalech objemu nad
200 l nezajištěné záchytnou
vanou proti úniku nebo
ponechané venku působení
klimatických vlivů
Nepoužití základních osobních
ochranných prostředků
(ochranné přilby, pracovní obuvi,
reflexní vesty, pracovního oděvu)
v rozporu s čl. 2.4.

Porušení požadavků na
bezpečný provoz elektrických
vyhrazených technických
zařízení a nářadí. Např.
poškozené elektrické zařízení
(kabely, koncovky), volný přístup
do nezajištěného rozvaděče,

Stránka 5 z 6

přejíždění stroje/vozidla přes
nechráněný kabel.
Tlakové láhve nebo soupravy
nezajištěné proti pádu nebo
poškozené (hadice, tlakoměry..)
Chybějící bezpečnostní prvky
strojů a nářadí (např. kryt úhlové
brusky, kotoučové pily).
Neoznačená chemikálie
s nebezpečnou vlastností v PET
láhvi od nápoje na pracovišti
dodavatele
Neoznačený obal výstražným
symbolem nebezpečnosti
obsahující kapalnou
nebezpečnou chemickou směs
nebo kapalný nebezpečný
odpad, nezajištěný obal proti
úniku, na staveništi není k
dispozici bezpečnostní list nebo
identifikační list nebezpečného
odpadu

500 CZK

1 000 CZK

500 CZK

1 000 CZK

500 CZK

1 000 CZK

500 CZK

1 000 CZK
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