
   
 

Strana 1 z 2 Příloha č. 12 k Q(E) 1 41 00 
Annex No. 12 to  Q(E) 1 41 00 

Page 1 of 2 

 

10.2 Sazebník pokut 

A. BOZP 

Číslo: Specifikace pochybení 
Sankce: Kč/osobu a 
pochybení (max. 
výše) 

1  Porušení zákazu užívání alkoholu a návykových látek 

10 000,- , 
vyloučení z pracoviště 
a zákaz činnosti 
dotčeného pracovníka 
v DSPW 

2 
Nezajištění prevence rizik, vzájemného seznámení s riziky a 
opatřeními na jejich eliminaci 

10 000,- 

3 Nezajištění školení BOZP, PO a OŽP 5 000,-   

4 Nepoužívání předepsaných OOPP  2 000,-  

5 Neohlášení pracovního úrazu   

bez pracovní neschopnosti  2.000,-  

s pracovní neschopností < 3 dny  5.000,- 

s pracovní neschopností > 3 dny  8.000,-  

s hospitalizací > 5 dní 10.000,-  

smrtelného úrazu 20.000,-  

6 Provádění prací bez platného povolení na práci a jeho porušení 5000,-  

7 
 Nedodržení stanovených požadavků pro práci ve výškách a na lešení 
vyplývající z relevantních předpisů  

10.000,- 

8 Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek 5 000,- 

9 Porušení zákazu kouření  2000,-  

11 
Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů 
nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti 

10 000,-  

12 
Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím 
technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol 

10 000,-  

B. Požární ochrana 

Číslo: Specifikace pochybení Sankce: 

1 
 Porušení legislativních požadavků o požární ochraně u prací s rizikem 
požáru nebo výbuchu 

20 000,-  

2 
(Ne)vybavení prostorů hasicími přístroji, nefunkčními nebo nevhodnými 
pro zásah 

5 000,-  

3 
Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných 
pomocí EPS nebo způsobení planého poplachu 

20 000,-  
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4 
Nevytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce (např. 
volný přístup k prostředkům PO, volné únikové cesty, …) 

10 000,-  

5 
Nedodrženy podmínky pro skladování hořlavých nebo požárně 
nebezpečných látek 

10 000,- 

C. OŽP 

Číslo: Specifikace pochybení Sankce: 

1 
Porušení platných právních předpisů o ochraně vod (znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, …) 

50 000,-  

2 
 Porušení platných právních předpisů o odpadech (třídění a označení 
odpadů, …) 

20 000,-  

3 

 Porušení platných právních předpisů pro nakládání s chemickými 
látkami a chemickými směsmi (skladování a  označení CHLS, 
seznámení s bezpečnostními listy a pravidly, 
nezpracovaná/neschválená pravidla o nakládání s NCHLS, ...)  

10 000,-  

4 
 Porušení platných právních předpisů o ochraně ovzduší (používání 
vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší bez platného povolení, 
nedoložení protokolu z měření emisí, …) 

20 000,-   

D. Ostatní 

Číslo: Specifikace pochybení Sankce: 

1 
Zcizení předmětů z vlastnictví 
OBJEDNATELE v hodnotě: 

do 5000,- vyloučení z pracoviště 

nad 5000,- 
  Náhrada škody,-  
vyloučení z pracoviště, 
trestní oznámení. 

2 Neoprávněný vstup na pracoviště OBJEDNATELE 
10 000,-  
a vyloučení z 
pracoviště. 

3 
Neodstranění závady zjištěné pověřeným zaměstnancem DSPW ve 
stanoveném termínu. 

20 000,-  

4 
Opakované další porušení dle specifikace pokut ohodnocených  
částkou < 20 000 Kč a výše v průběhu 12 měsíců. 

dvojnásobek předešlé 
pokuty 

5 
Opakované další porušení dle specifikace pokut ohodnocených  
částkou > 20 000 Kč a výše v průběhu 12 měsíců. 

ukončení smluvního 
vztahu 

 
 

 


