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1. Účel 
Níže uvedená pravidla jsou souborem závazných podmínek pro DODAVATELE a všechny jeho 
subdodavatelé v celém dodavatelském řetězci, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, kteří 
jsou určeni k provedení díla nebo poskytnutí služeb (dále jen „DODAVATEL“) při plnění předmětu 
díla na pracovištích v Plzni společnosti Doosan Škoda Power s. r. o (dále jen „DSPW“), kde jsou 
prováděny práce a jiné činnosti smluvně sjednané mezi DODAVATELEM a DSPW.  

 
Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance a pracovníky DODAVATELE.  
V případě, že některé povinnosti a odpovědnosti upravuje mezi OBJEDNATELEM a 
DODAVATELEM platná smlouva, jsou tato smluvní ustanovení nadřazena ustanovením těchto 
pravidel. 
 

 

2. Zkratky 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO – Požární ochrana 
OŽP – ochrana životního prostředí 
DSPW – Doosan Škoda Power 
OOPP – Ochranné osobní pracovní pomůcky 
RE/BOZP – oddělení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BL – bezpečnostní list 
CHLS – chemické látky a směsi nebo nebezpečné chemické látky a směsi 
 

 

3. Pojmy 
3.1 Objednatel – Objednatelem se pro účely tohoto dokumentu rozumí vždy obchodní společnost 

Doosan Škoda Power s. r. o., IČ 491 93 864, se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 301 28, zapsána v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24733.  

3.2 Dodavatel – Dodavatelem se pro účely tohoto dokumentu rozumí prodávající ve smyslu ust. § 

2079 a násl. občanského zákoníku anebo DODAVATEL ve smyslu ust. § 2586 a násl. 

občanského zákoníku, bez ohledu na to, zda je takto ve smlouvě označen. 

3.3 Pověřený zaměstnanec OBJEDNATELE – pracovník DSPW zodpovědný za řízení 

dodavatele. 

3.4 Smlouva – Smlouvou se rozumí kupní smlouva anebo smlouva o dílo uzavřená v písemné 

podobě. Není-li stanoveno jinak, rozumí se kupní smlouvou anebo smlouvou o dílo pro účely 

tohoto dokumentu též případná písemná rámcová kupní smlouva anebo rámcová smlouva o 

dílo, na jejímž základě bude kupní smlouva anebo smlouva o dílo uzavíraná.  

3.5 Identifikační karta – čipová karta opatřená polepkou s identifikačními údaji (jménem, 

příjmením, názvem společnosti) opravňující ke vstupu do objektů DSPW a identifikaci 

pracovníka. Vydávání a nakládání s ní je definováno v směrnici S70600 

3.6 Skoronehoda – je nehoda bez následků, tedy taková událost, při které nedošlo k újmě na 

majetku ani zdraví nebo jiné ztrátě 

 
 

4. Obecné podmínky ke smlouvě 
4.1. DODAVATEL se při všech činnostech řídí příslušnými ustanoveními platných právních 

předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP, a to včetně interních předpisů DSPW, a při tom odpovídá 

za činnost všech svých zaměstnanců a pracovníků v celém svém dodavatelském řetězci. 

4.2. DODAVATEL je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a pracovníci dodržovali toto zvláštní 

ujednání, aby dodržovali a plnili další povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti BOZP, 

PO a OŽP, a to včetně interních předpisů DSPW, a dodržovali stanovené příkazy a zákazy z 

nich vyplývající.  
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4.3. DODAVATEL je povinen na požádání pověřeného zaměstnance DSPW předložit doklady, 
prokazující naplnění požadavků právních předpisů a/nebo tohoto zvláštního ujednání. 

4.4. DODAVATEL se zavazuje, účastnit se, na vyžádání pověřeného zaměstnance 
OBJEDNATELE, jednání ve věcech zajištění BOZP, PO a OŽP. 

 
 

5. Specifické podmínky v oblasti BOZP a PO 
5.1 DODAVATEL odpovídá za řádné zajištění pracoviště z hlediska  BOZP a  PO vyplývajících 

z povahy jeho prací  v souladu s legislativou platnou v místě prováděné práce a předpisy 
DSPW.  

5.2 DODAVATEL se zavazuje před započetím prací upozornit OBJEDNATELE na možnost 
překročení hygienických limitů pracovního prostředí (např. určité látky, prach, vibrace, hluk, 
apod.) z pohledu ohrožení zdraví pracovníků OBJEDNATELE. Dále se DODAVATEL zavazuje 
před započetím prací stanovit ve spolupráci s OBJEDNAVATELEM příslušná opatření k 
minimalizaci negativního působení těchto škodlivých faktorů. 

5.3 OBJEDNATEL a DODAVATEL jsou pro zajištění bezpečné práce na pracovišti povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. OBJEDNATEL 
i DODAVATEL jsou povinni zpracovat v souladu se směrnicí HS40200 písemnou informaci o 
rizicích a postupy pro bezpečnou práci dle HS41600. Dále dle potřeby vyvolané věcnými 
okolnostmi souvisejícími s plněním díla, např. při potřebě ruční manipulace s využitím HS42300 
nebo práce specifické svým rizikem dle HS42700, HS42800 a HS43700. Vzájemná písemná 
informace o rizicích je předávána v elektronické podobě mezi OBJEDNATELEM a 
DODAVATELEM při podpisu Smlouvy. 

5.4 Pověřený zaměstnanec OBJEDNATELE zajistí, pro pracovníky DODAVATELE, školení 
BOZP,PO a OŽP dle HS40100 a prokazatelně seznámí DODAVATELE s riziky možného 
ohrožení pracovníků, která vyplývají z místních podmínek na dotčených pracovištích dle 
HS40200 do formuláře HS40295. Současně OBJEDNATEL v rámci vstupního školení informuje 
DODAVATELE o povinnostech vyplývající z interních předpisů DSPW v místě plnění Smlouvy. 

5.5 DODAVATEL zajistí dostatečný počet proškolených osob pro poskytnutí první pomoci na 
předaném pracovišti. Počet proškolených osob stanoví DODAVATEL dle HS41000. Toto doloží 
v elektronické nebo listinné podobě pověřenému zaměstnanci OBJEDNATELE před započetím 
prací DODAVATELEM. 

5.6 Vedoucí pracovník DODAVATELE před zahájením práce a před vstupem na pracoviště, zajistí 
prokazatelné seznámení jak vlastních zaměstnanců, tak pracovníků svých subdodavatelských 
firem s místními podmínkami na pracovišti a s riziky spojenými s činnostmi prováděnými na 
pracovišti dle HS40200 do formuláře HS40295. 

5.7 DODAVATEL se zavazuje, že jeho zaměstnanci a pracovníci subdodavatelů, budou dodržovat 
všechny právní předpisy k zajištění  BOZP a PO podle místní legislativy v platném znění, jakož 
i interní předpisy nebo instrukce OBJEDNATELE. Instrukce OBJEDNATELE, které má 
DODAVATEL dodržovat, budou DODAVATELI předány před zahájením práce s takovým 
předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a současně s nimi seznámit i zaměstnance podílející 
se na realizaci předmětu Smlouvy. Pokud plnění těchto instrukcí nebo předpisů bude spojeno 
s finančními náklady, předá OBJEDNATEL DODAVATELI seznam požadavků před 
podepsáním Smlouvy. Včasné a řádné předání, porozumění a závazek dodržování instrukcí 
OBJEDNATELE stvrzuje DODAVATEL svým podpisem Smlouvy.   

5.8 DODAVATEL zodpovídá za jím prováděné práce na pracovištích DSPW z pohledu dodržování 
předpisů BOZP a PO, akceptování bezpečnostních signálů (dle HS41400) všemi jeho 
zaměstnanci a pracovníky. 

5.9 DODAVATEL nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí prostřednictvím svých 
zaměstnanců na majetku OBJEDNATELE nebo třetích stran nebo na zdraví a životech 
fyzických osob, které budou jednáním zaměstnanců DODAVATELE dotčeny. DODAVATEL je 
povinen, před zahájením prací na pracovišti DSPW, uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu. 



   
 

Strana 4 z 12 Příloha č. 12 k Q(E) 1 41 00 
Annex No. 12 to  Q(E) 1 41 00 

Page 4 of 12 

 

Pro účely tohoto ustanovení se jedná o škody, které vznikly při realizaci předmětu Smlouvy 
nebo v její souvislosti.  

5.10 DODAVATEL vybaví své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky v rozsahu 
minimálně: 

 Pracovní oděv s viditelným názvem firmy 

 Ochrannou pracovní obuv (S3) 

 

Navíc na základě vyhodnocení rizik: 

 Ochranná přilba (stáří max. 5 let) 

 Ochranné brýle  

 Ochranu dýchacích cest  

 Ochranu sluchu 

 Pracovní rukavice dle účelu použití (nakládání s chemickými látkami, ruční manipulace s 
materiálem, apod.) 

 Prostředky pro zachycení pádu 

 Reflexní vestu s nápisem firmy 

 

5.11 DODAVATEL vybaví své pracovníky ručním nářadím, které bude v provedení vhodném do 
prostředí v místě realizace předmětu Smlouvy a odpovídající požadavkům ČSN 33 1600 ed.2. 
a ČSN kategorie 23 – Nářadí. 

5.12 DODAVATEL se zavazuje v případě pracovních úrazů, nehod a skoronehod postupovat dle 
HS41900, tj. vést řádnou evidenci pracovních úrazů, nehod a skoronehod a aktivně 
spolupracovat při vyšetřování jejich příčin, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo s jejich 
činností na realizaci předmětu Smlouvy.  Dále se zavazuje spolupracovat při administrativních 
úkonech souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů ve smyslu platné 
legislativy. DODAVATEL se zavazuje informovat  OBJEDNATELE o všech vzniklých 
pracovních úrazech, nehodách, a  skoronehodách bez zbytečného prodlení. 

5.13 DODAVATEL se zavazuje, že práce na realizaci předmětu  Smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky se zdravotní způsobilostí pro tyto práce. Zdravotní způsobilost každého pracovníka 
je DODAVATEL povinen doložit na požádání OBJEDNATELE. 

5.14 DODAVATEL se zavazuje, že práce na realizaci předmětu Smlouvy budou prováděny výhradně 
pracovníky, kteří splňují kvalifikační požadavky pro vykonávanou činnost a u činností, u kterých 
je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikaci, případně o odborné 
způsobilosti, je DODAVATEL povinen doložit na požádání OBJEDNATELE a při činnostech dle 
směrnice HS42500.   

5.15 DODAVATEL se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude k realizaci předmětu Smlouvy 
použito, bude v souladu s požadavky  HS43700 a právními předpisy platnými v místě a čase 
použití. DODAVATEL se zavazuje udržovat tyto prostředky a vybavení,  dle výše uvedených 
požadavků po celou dobu plnění Smlouvy. V případě, že technické vybavení nebude v souladu 
se standardy, nápravná opatření budou realizována DSPW na náklady DODAVATELE. 

5.16 DODAVATEL je povinen vyžádat u OBJEDNATELE povolení na práci v souladu s HS43300 
před použitím pracovních postupů nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro 
majetek OBJEDNATELE či pro zdraví a život fyzických osob, jichž se činnost DODAVATELE, 
může vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a použitých 
materiálů dotknout. DODAVATEL k této žádosti předloží informace o  době použití tohoto 
postupu včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických 
osob v místě práce (např. záchranný plán)..  

5.17 V případech práce ve výškách zajišťuje DODAVATEL bezpečnost práce podle ustanovení 
právního předpisu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
dokumentací OBJEDNATELE HS43700. .. 

5.18 DODAVATEL viditelně umístí na každém pracovišti, kde vykonává předmět Smlouvy, vyplněný 
formulář č. 1 – Identifikační list subdodavatele.   

5.19 DODAVATEL zajistí a OBJEDNATEL předá prostřednictvím vedoucího pracovníka 
odpovědného za pracoviště, na kterém je předmět Smlouvy prováděn písemné předání 
pracoviště (viz formulář. č. 2 - Zápis o předání a převzetí pracoviště). 

5.20 DODAVATEL odpovídá za  BOZP a PO svých zaměstnanců a pracovníků a za vybavení 
předaného pracoviště, kde je prováděn předmět Smlouvy, věcnými prostředky PO. Dále 
odpovídá za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle Smlouvy. 
DODAVATEL bude v průběhu realizace předmětu Smlouvy respektovat bezpečnostní a 
protipožární předpisy platné v místě a čase výkonu práce nebo činnosti (zejména platnou 
legislativu země, ve které se daná práce či činnost vykonává). 
 

5.21 DODAVATEL je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, PO a OŽP, soustavně 
vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a podmínek a přijímat opatření 
k jejich odstranění či minimalizaci s cílem zamezení opakování výskytu. O přijatých opatřeních 
okamžitého i preventivního charakteru je DODAVATEL povinen písemně informovat 
OBJEDNATELE. 
 

5.22 DODAVATEL se zavazuje zabezpečit ochranu předaných prostorů ve smyslu ustanovení 
zákona č. 133/1985 Sb. "O požární ochraně" a zákon č. 309/2006 Sb. ”Zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Preventivní kontroly zajišťuje na svěřeném 
pracovišti DODAVATEL dle požadavků HS43500 a HS42500. O výsledku těchto kontrol se 
pořizuje písemný záznam a DODAVATEL je povinen informovat OBJEDNATELE o zjištěních a 
plnit závěry uvedené v zápise o provedené kontrole. 

 
5.23 DODAVATEL se zavazuje provádět svářečské práce v souladu s HS43300, legislativou a 

normami platnými v místě a v době výkonu těchto prací. 
 

5.24 DODAVATEL se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin, skladování tlakových lahví 
s plyny a skladování ropných látek v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., a normami, zejména 
ČSN 05 0601 a ČSN 65 0201 a legislativou platnou v zemi, kde se uskutečňuje skladování.  

 
5.25 DODAVATEL i jeho  subdodavatelé jsou povinni při používání dopravního prostředku v rámci 

provádění díla dodržovat ustanovení  
 Dopravně – provozního řádu, (směrnice PŘ2014/2) v platném znění. 

5.26 OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit takové práce DODAVATELE, které jsou v 
rozporu s předpisy BOZP a PO. DODAVATEL může pokračovat v takto zastavených pracích 
pouze po odstranění závad a se souhlasem OBJEDNATELE. 
 

5.27 V případě, že bude DODAVATEL využívat zdvihacíací zařízení OBJEDNATELE, je povinen se 
před manipulací se zdvihacím zařízením seznámit s místním provozním předpisem pro 
bezpečnou práci v jeřábové dopravě (Q13100) a před manipulací s jakýmkoli jednotlivým dílem 
předat OBJEDNATELI hmotnostní údaje a veškeré přepravní a vázací postupy k danému dílu .  
 

5.28 NNa jednotlivých dílech dodávaných DODAVATELEM musí DODAVATEL uvést hmotností údaj 
takovým způsobem, aby nešel z dílu jednoduše odstranit. V případě jeho odstranění je 
DODAVATEL povinen znovu daný díl tímto údajem označit. 
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6. Specifické podmínky v oblasti OŽP 
DODAVATEL je povinen provádět veškeré své činnosti tak, aby nedocházelo k porušování právních 
předpisů v oblasti nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a směsmi a při ochraně ovzduší. 
 
DODAVATEL je výhradně odpovědný v průběhu realizace prací za dodržování následujících bodů: 
 

6.1. Provedení veškerých úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém pracovišti, k 
zabráněním vzniku škod znečištěním, nadměrným hlukem, kouřem, prašností nebo z jiných 
důvodů vyvolaných a způsobených činností DODAVATELE. 

6.2. Při nakládání se závadnými látkami musí DODAVATEL postupovat v souladu se zákonem č. 
254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech,  a zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon,  ve znění pozdějších předpisů 
a dokumentací OBJEDNATELE (E30500, E30300), tj. zejména: 

 
a) ukládat nádoby s nebezpečnými látkami na vlastní záchytné vany 

b) DODAVATEL, který hodlá používat CHLS ve společnosti DSPW, musí mít k dispozici 
aktuální a platné BL dané CHLS.  Před započetím činnosti předá pověřenému pracovníkovi 
objednatele seznam všech CHLS včetně aktuálních BL dle platné legislativy, které hodlá 
používat v DSPW, včetně účelu použití a předpokládaného množství.    

c) všechny CHLS nutné pro práci  je DODAVATEL povinen uchovávat v uzavřených 
nádobách určených pro chemické látky s příslušným označením a textem v českém jazyce 
a skladování těchto látek musí být v souladu s platnou legislativou, normami a standardy 
společnosti DSPW 

d) ke všem chemickým látkám musí být na pracovišti k dispozici Bezpečnostní listy dle 
Nařízení ES 1272/2008 CLP 

e) v případě používání CHLS  klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, 
karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci 
kategorie 1 nebo 2  a dále CHLS, které jsou označeny H-větami (H350, H350i, H340, 
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), je DODAVATEL povinen předložit spolu 
s bezpečnostními listy Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi  

f) nepoužívat obalů od potravin při nakládání s  CHLS 

g) pravidelně odstraňovat úniky řezných kapalin a olejů 

h) třídit odpad dle katalogu odpadů a ukládat do předepsaných nádob označených podle 
zákona o odpadech 

i) nebezpečný odpad likvidovat na vlastní náklad, nebude – li výslovně uvedeno ve Smlouvě 
jinak. 

j) shromažďovací prostředky na nebezpečný odpad označit  odpovídajícím  katalogovým 
číslem odpadu (podle zákona o odpadech) a grafickým symbolem charakterizující 
nebezpečnou vlastnost.  

 
6.3. DODAVATEL se zavazuje, že při své práci v místě výkonu činnosti bude dodržovat zákony na 

ochranu životního prostředí včetně platné legislativy. Veškeré sankce plynoucí z porušení 
těchto zákonů DODAVATELEM budou účtovány k jeho tíži. 

6.4. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit takové práce DODAVATELE, které jsou v 
rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. DODAVATEL může pokračovat v takto 
zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozující životní prostředí a se souhlasem 
OBJEDNATELE. 

6.5. DODAVATEL sám a na vlastní náklady zajistí shromažďování a odstraňování ostatních a 
nebezpečných odpadů vzniklých jeho činností tak, aby nedocházelo ke zbytečnému skladování 
v místě výkonu činností a případnému ohrožování životního prostředí není-li ve Smlouvě 
uvedeno jinak. 
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6.6. Veškeré suroviny a odpady DODAVATELE, které mohou ohrozit životní prostředí nebo zdraví 
osob, musí být uloženy tak, aby neohrozily životní prostředí a zdraví lidí a musí být 
zabezpečeny proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku. 

6.7. DODAVATEL se zavazuje použít pro dočasné shromažďování odpadů pouze místa, která mu 
pro tyto účely stanoví OBJEDNATEL. DODAVATEL je na vyžádání povinen doložit 
OBJEDNATELI, jak byly případné odpady odstraněny. 

6.8. DODAVATEL zajistí odstranění použitých obalů od chemických látek a směsí, veškerého 
odpadu, který vznikne činností DODAVATELE, v souladu s platnými právními předpisy, a to na 
vlastní náklady a na svoji odpovědnost, není-li v Smlouvě uvedeno jinak. 

6.9. DODAVATEL nesmí do areálu/pracoviště OBJEDNATELE vnášet odpady, chemické látky a 
směsi za účelem jejich odložení. 

6.10. DODAVATEL nesmí znečišťovat komunikace a další plochy v areálu/pracovištích 
OBJEDNATELE a poškozovat zeleň. Případné využití ploch DODAVATELEM určí 
OBJEDNATEL v Smlouvě. 

6.11. DODAVATEL je povinen v případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo 
mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) činit bezprostřední 
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. 

6.12. DODAVATEL je povinnen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci 
nehodových událostí v souvislosti s ochranou životního prostředí. 

6.13. Platí pro DODAVATELE který má certifikovaný environmentální systém řízení např. dle 
normy EN ISO 14001. Před podpisem Smlouvy předá DODAVATEL  OBJEDNATELI Registr 
environmentálních aspektů včetně vyhodnocení jejich významnosti, vypracovaný pro příslušné 
pracoviště (tj. místo výkonu činností).  

 
 

7. Ostatní povinnosti DODAVATELE 

7.1 Jmenovat před zahájením prací u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že 
se jedná o dvoučlennou skupinu, a stanovit vedoucímu odpovědnost za zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci celé skupiny. Jméno a telefonní kontakt na jmenovaného pracovníka 
bude po dobu vykonávání prací vyvěšen viditelně u vstupu na pracoviště nebo v případě, že 
nedojde k předání pracoviště DODAVATELI, DODAVATEL má povinnost oznámit jméno 
vedoucího skupiny práce zodpovědného za BOZP pověřenému zaměstnanci OBJEDNATELE. 

7.2 Zajišťovat a dodržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti.  

7.3 DODAVATEL je povinen zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty apod., které 
jeho činností na pracovišti OBJEDNATELE vznikly. Veškerá bezpečnostní opatření musí být 
vedena v souladu s platnými zákony, vyhláškami a navazujícími předpisy, normami a pokyny není-
li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

7.4 Zabezpečit, pokud možno oplotit, samostatné prostory užívané a předané výhradně 
OBJEDNATELE DODAVATELI v souladu s platnými vyhláškami a navazujícími předpisy případně 
dle dalších pokynů OBJEDNATELE není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

7.5 Respektovat, mimo obecně závazných předpisů pro dopravu i vnitřní značení, požadavky 
PŘ2014/2, která stanovuje pravidla provozu na komunikacích v areálu pracoviště DSPW.  

7.6 DODAVATEL zabezpečí u svých pracovníků, včetně pracovníků svých subdodavatelů dodržování 
zákazu kouření a používání otevřeného ohně  na všech  pracovištích OBJEDNATELE, s výjimkou 
prostorů vyhrazených pro kouření. 

7.7 Pracovníci DODAVATELE jsou povinni se pohybovat pouze ve vymezeném prostoru, který jim byl 
před započetím plnění předmětu díla pověřeným pracovníkem OBJEDNATELE v rámci Povolení 
na práci vymezen. 

7.8 DODAVATEL je povinen zajistit na pracovní oděv svých pracovníků viditelné označení názvu své 
firmy. V případě stavebních či bouracích prací je DODAVATEL povinen pracovníky vybavit reflexní 
vestou s viditelným označením názvu firmy. 
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7.9 Pracovníci DODAVATELE jsou oprávněni samostatně vstupovat na pracoviště DSPW pouze 
s platnou identifikační kartou (dále jen „IDK“), která je vystavena na jejich jméno.  

7.10 Pracovníci DODAVATELE jsou povinni být po celou dobu pobytu na pracovištích DSPW 
viditelně označeni názvem firmy, viz kap. 7.8. Pakliže pracovníci DODAVATELE při pobytu na 
pracovištích DSPW nepoužijí viditelně označený pracovní oděv či reflexní vestu, je povinností 
pracovníka DODAVATELE mít viditelně zavěšenou IDK, která však nesmí být zdrojem možného 
úrazu, např. zachycení točivou částí stroje, apod.  

7.11 Pracovníci DODAVATELE jsou povinni se na vyžádání odpovědných osob OBJEDNATELE, 
jako jsou vedoucí pracovišť, vedoucí útvarů, pracovníci  oddělení Bezpečnosti práce, atd., 
prokázat platnou IDK.  

7.12 DODAVATEL je povinen při ztrátě IDK neprodleně tuto skutečnost nahlásit pověřenému 
pracovníkovi OBJEDNATELE. Jako náhradu škody za ztrátu IDK je OBJEDNAVATEL oprávněn 
požadovat po DODAVATELI částku ve výši 500CZK/Ks, která může být odečtena z platby za 
plnění předmětu díla.  

7.13 DODAVATEL je povinen při pominutí důvodu ke vstupu do objektů DSPW vrátit IDK pověřené 
osobě OBJEDNATELE. V případě, že DODAVATEL nevrátí všechny IDK, které mu byly vydány 
OBJEDNAVATEL je OBJEDANTEL oprávněný uplatnit u DODAVATELE pokutu za každou 
nevrácenou IDK ve výši 500 CZK/ks. 

 
 

8. Alkohol a návykové látky 

8.1 Zaměstnanci/pracovníci DODAVATELE nesmí mít v držení, užívat ani prodávat alkohol nebo 
omamné prostředky na pracovištích DSPW nebo vykonávat svou práci pod vlivem alkoholu 
nebo omamných prostředků.  

8.2 DODAVATEL bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání návykových látek 
na pracovištích DSPW, zákaz vstupu pod jejich vlivem na pracoviště DSPW a jejich donášení.  

8.3 Porušení zákazu bude zjišťováno pomocí orientační dechové zkoušky (alkohol) nebo 
neinvazivního odběru biologického materiálu (návykové látky), kterému jsou 
zaměstnanci/pracovníci DODAVATELE, a zaměstnanci/pracovníci v celém dodavatelském 
řetězci DODAVATELE, povinni se podrobit.  

8.4 Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět  pověření pracovníci OBJEDNATELE, 
při preventivních a namátkových kontrolách.  

8.5 Nesouhlasí-li prověřovaný zaměstnanec/pracovník s výsledkem dechové zkoušky (alkohol), má 
prověřovaný zaměstnanec/pracovník povinnost, podrobit se lékařskému vyšetření na obsah 
alkoholu v krvi. Odmítne-li toto vyšetření, je rozhodující výsledek dechové zkoušky.  

8.6 Neinvazivní odběr biologického materiálu (slin), pro zjištění, zda je zaměstnanec/pracovník 
DODAVATELE ovlivněn omamnou látkou, jsou oprávněni vyžadovat a provádět  pověření 
pracovníci OBJEDNATELE při preventivních a namátkových kontrolách. V případě pozitivního 
výsledku, hradí DODAVATEL veškeré náklady spojené s orientační zkouškou. Výjimkou jsou 
případy, kdy následné lékařské vyšetření prokáže opak.  

8.7 Nesouhlasí-li prověřovaný zaměstnanec/pracovník s výsledkem orientační zkoušky na 
přítomnost omamných látek, má prověřovaný zaměstnanec/pracovník povinnost podrobit se 
lékařskému vyšetření na obsah omamné látky v krvi nebo moči. Odmítne-li toto vyšetření, je 
rozhodující výsledek orientační zkoušky.  

8.8 Při pozitivním výsledku lékařské zkoušky (alkohol, návykové látky) hradí náklady za odběr a 
vyhodnocení vzorku DODAVATEL.  

8.9 Odmítne-li se zaměstnanec/pracovník DODAVATELE podrobit zkoušce, posuzuje se jako by 
byla zkouška pozitivní se všemi dopady.  

8.10 Při pozitivním nálezu přijme DODAVATEL tato opatření:  

8.10.1 Zaměstnanec/pracovník DODAVATELE je okamžitě vykázán z pracoviště a je mu po dobu 
jednoho roku zakázán vstup na pracoviště DSPW. 

8.10.2 V případě pozitivního nálezu souhlasí DODAVATEL se smluvní pokutou dle bodu D. 3 – 
Sazebníku pokut. 
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8.11 DODAVATEL přijme opatření pro zamezení opakování tohoto porušení a s tímto opatřením 
seznámí pověřeného zaměstnance OBJEDNATELE. 

 
 
 

9. Ustanovení o smluvních pokutách  

9.1 Pokud DODAVATEL prokazatelně poruší tato Zvláštní ujednání při nákupu služeb nebo 
neoprávněně naloží s majetkem OBJEDNATELE (materiálním i duševním), či jinak poškodí 
zájmy OBJEDNATELE, mají tyto skutečnosti za následek povinnost DODAVATELE uhradit 
OBJEDNATELI smluvní pokutu až ve výši 50.000,- CZK na základě sankčního řádu (Sazebník 
pokut).  

9.2 Uhrazením této smluvní pokuty nezaniká právo OBJEDNATELE tuto smluvní pokutu uplatnit i 
opakovaně v případě opakovaného porušení zajišťované povinnosti DODAVATELEM. 

9.3 Uplatněním jakékoli výše uvedené smluvní pokuty nezaniká nárok OBJEDNATELE na náhradu 
škody, a to i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 

 
 

10. Přílohy 
10. 1. Identifikační list subdodavatele společnosti Doosan Škoda Power s. r. o. 
10. 2. Sazebník pokut 
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Identifikační list subdodavatele společnosti 
Doosan Škoda Power s. r. o. 

Název společnosti           

Odpovědný zástupce  
externí společnosti:  Tel:  

Název akce: 
 

 Pracoviště:  

Zahájení akce: 
 

                               Plánované ukončení akce:  

Vedoucí práce: 
 

 
 Tel:  

První pomoc:  
Tel: 

Vedoucí zaměstnanec 
 DSPW: 
 

 Tel:  

Zástupce hlavního dodavatele akce: 
 Tel:  

Osoby určené vykonávat specifické činnosti (např. Vazač – Jan Novák, číslo průkazu): 
 
 
 
 
 

 

RIZIKOVÉ ČINNOSTI 
Platí 

(označte) 
X 

JINÁ RIZIKA – další vypsat 

Omezený průchod, průjezd, stísněný prostor  

 

Práce s otevřeným ohněm, práce s nebezpečím požáru  

Broušení, řezání  

Otvory v podlaze – práce nad volnou hloubkou  

Montáž, demontáž lešení  

Pohyb v blízkosti rotujících částí stroje  

Odstranění zábran, krytů  

Práce se zdvihacím zařízením  

Manipulace s objemnými předměty  

Před vstupem na pracoviště 
se informuj o rizicích a přijatých  
opatřeních u vedoucího práce! 

Nebezpečí pádu předmětů z výšky  

Práce s chemickými látkami  

Uklouznutí, zakopnutí  

Odlet částic materiálu v důsledku výkonu prací  

Hluk, prach, nebezpečné dýmy  
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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,-  

 



   
 

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

Page 12 of 12 

 

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 

 
 

 


