
Všeobecné podmínky BOZP, ŽP a PO pro externí dodavatele prací ve 

ŽĎAS, a.s., platné od 1. 6. 2011 
 

1.  Povinnosti dodavatelské firmy 

 Před začátkem prací písemně oznámit objednateli (ŽĎAS, a.s.) jméno vedoucího pracovní skupiny 

2.  Povinnosti zaměstnanců dodavatelské firmy 

 Zaměstnanci dodavatele nesmí začít práce před: 

a) absolvováním školení BOZP, ŽP a PO  

b) uzavřením písemné dohody vedoucího pracovní skupiny se zodpovědným zaměstnancem 

objednatele respektive koordinátorem zabezpečení podmínek BOZP, ŽP a PO, např. 

v protokolu o odevzdání a převzetí pracoviště (stavby)   

3.  Další povinnosti zaměstnanců dodavatelské firmy 

a) Při práci jsou povinni dodržovat všechny předpisy ve smyslu základních ustanovení Zákona 

č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce a Zákona č. 309/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP na staveništích, montážích pracovištích a při práci jsou povinni 

dodržovat všechny předpisy ve smyslu základních údržbářských pracích a všechny základní 

právní předpisy související s ochranou životního prostředí ve ŽĎAS, a.s. 

b) Vedoucí pracovní skupiny je povinen ihned zastavit práce v případě, když je provozním 

zařízením nebo jinou činností objednatele ohrožená bezpečnost zaměstnanců dodavatele a 

znečistění, respektive poškozování životního prostředí. Zastavení prací a důvody proč 

k němu došlo je povinen okamžitě ohlásit objednateli. Tuto povinnost má i v případě, když 

činnost pracovní skupiny ohrožuje zaměstnance objednatele. Ve spolupráci s objednatelem 

dohodne další postup. 

c) Vedoucí pracovní skupiny dodavatele zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci splňují 

kvalifikační požadavky na výkon bezpečné a zdravotně nezávadné práce (svářeči, 

zaměstnanci pracující ve výškách,………) 

d) V případě, že v průběhu montážních nebo stavebních prací dojde k výměně zaměstnanců 

dodavatelské firmy nebo dojde k doplnění jejich stavu, je vedoucí pracovní skupiny 

dodavatele povinen provést instruktáž BOZP a o jejich provedení provést zápis do 

montážního nebo stavebního deníku. 

e) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni ukládat materiál a strojní zařízení jen na vyhrazená 

místa určená objednatelem. 

f) Na převzatém pracovišti, ve vyhrazených prostorách a sociálních zařízeních jsou povinni 

dodržovat environmentální zásady a udržovat pořádek a čistotu. Staveniště, resp. samostatné 

prostory pracovišť zabezpečit ve smyslu NV č. 591/2006 Sb 

g) Místa připojení elektrických spotřebičů předem dohodnout s koordinátorem objednatele 

h) V případě, že zaměstnanci dodavatele provádějí práce v blízkosti elektrických zařízení a 

káblů vysokého napětí, můžou začít práce až po obdržení příkazu „B“, který vystavuje 

zodpovědný zaměstnanec provozovatele příslušného elektrického zařízení. 

i) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni zdržovat se jen na pracovištích, kde byli pracovně 

přiděleni. K příchodu a odchodu z pracoviště jsou povinni používat jen cesty určené 

zodpovědným zaměstnancem objednatele. 

j) Zaměstnancům dodavatele je zakázáno zasahovat do zařízení nebo výrobního procesu 

objednatele  

k) Všichni zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat zákaz požívání alkoholických 

nápojů, omamných a psychotropních látek v prostorách ŽĎAS, a.s.  


