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PŘÍLOHA Č.1 

ZAJIŠTĚNÍ EHS A SEZNÁMENÍ S RIZIKY VE FIRMĚ SGI 

PŘI PRÁCI EXTERNÍCH FIREM  

K OBJEDNÁVCE NEBO SMLOUVĚ Č.  

smluvní strany : 

1.1 objednatel  
Obchodní firma :  Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover 
Sídlo (bydliště) :  Počernická 272/96 

Praha 10, PSČ 108 03 

(dále jen objednatel)  
 
1.2 zhotovitel  
Obchodní firma:  
Provozovna:   
Zodpovědná osoba:  
( dále jen zhotovitel ) 
 
Základní pojmy a zkratky: 
EHS – bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí 
SGI – Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover 
Koordinátor – zaměstnanec SGI, který řídí činnost zhotovitele v areálech SGI 
 
Tento dokument seznamuje všechny zaměstnance zhotovitele s pravidly, 
povinnostmi a možnými riziky souvisejícími s výkonem jejich práce v areálech SGI v  
Častolovicích, Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou. Zodpovědná osoba zhotovitele 
zodpovídá za dodržování níže uvedených pravidel svých zaměstnanců a 
zaměstnanců subdodavatele, jehož služby využívá. Podpisem prezenční listiny dle 
bodu 16.2. zároveň zajistí splnění podmínky vyplývající ze Zákoníku práce o 
písemném informování o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením.  
 
2. Rizika a základní pravidla 
Naše společnost pravidelně hodnotí rizika možného ohrožení zdraví nebo 
bezpečnosti osob pohybujících se v jejích areálech. Základní rizika, která mohou 
ohrozit Vaše zaměstnance při práci v SGI jsou uvedena v následující tabulce, a to 
včetně opatření, která vedou jejich minimalizaci. 
 
 
 

RIZIKO OPATŘENÍ 

střet s VZV nebo jiným 
dopravním prostředkem 
(nákladní nebo osobní auto, 
nakladač atd.) 

- Zákaz vstupu do skladů a výrobních hal všem 
nepovolaným osobám  
- Pohyb po skladech je možný jen s reflexní 
vestou 
- Při pohybu po závodě používejte vyznačené 
cesty pro pěší 
- Dávejte pozor na dopravní prostředky 
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- V halách dávejte vždy pozor na VZV  - dodržení 
bezpečné vzdálenosti 4,5m od VZV 
- Na vyznačených přechodech pro pěší uvnitř 
výrobních hal neplatí přednost pro pěší  
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost 4,5m od VZV 

Pořezání, vtažení, naražení, 
bodnutí nebo odtržení při styku s 
pohybujícími se částmi 
výrobních zařízení 

- Zákaz vstupu do skladů a výrobních hal všem 
nepovolaným osobám 
- Zákaz práce na zařízení bez potřebného 
zaškolení 
- Zvýšená opatrnost v blízkosti pracujících strojů 
a zařízení  
- Zákaz dotýkání se otáčejících se a pohybujících 
se části strojů za jejich chodu 
- Dodržování programu LOTO 

Pád ze střechy nebo propadnutí 
střechou 

- Zákaz vstupu na střechy bez povolení 
vydaného koordinátorem SGI 

 
Zhotovitel předloží: 
2.1.  písemný seznam rizik, která vzniknout v závodě SGI v souvislosti s činností jeho 
zaměstnanců, a seznam opatření přijatých k jejich odstranění nebo minimalizaci. Bez 
předání tohoto seznamu není možné zahájit práci v SGI. 
 
2.2. seznam všech svých zaměstnanců, kteří budou v průběhu prací vstupovat do 
areálu SGI včetně dokladu o seznámení s pravidly uvedenými v této příloze. Podoba 
tohoto seznamu je předána spolu s tímto dodatkem. 
 
2.3. doklady o speciálních školeních, pokud to charakter práce u objednatele 
předpokládá provádění činností vyžadující tato školení (svařování, řízení VZV, 
obsluha plynových, tlakových nebo zdvihacích zařízení, práce ve výškách, práce 
s ruční motorovou pilou nebo křovinořezem, práce elektro apod.).  
 
2.4. seznam případných subdodavatelských firem, které s ním budou na realizaci 
předmětu smlouvy (objednávky) spolupracovat. U zaměstnanců svých subdodavatelů 
předloží potřebné doklady (viz body 2.1., 2.2.). 
 
2.5. všechny seznamy budu udržovány stále v aktuální podobě a při každé změně 
zaslány v elektronické podobě na email koordinátora SGI. 
 
3. Základní pravidla BOZP pro práci v areálu objednatele 
3.1. Každý pracovník zhotovitele je povinen počínat si tak, aby svým chováním 
neohrozil sebe ani jiné osoby v areálu.  
 
3.2. Každý pracovník je povinen používat v areálu SGI příslušné ochranné osobní   
pracovní pomůcky. V areálu objednatele je nutné použít: 

 Bezpečnostní obuv dle normy EN ISO 20 345 (doporučení S1P) 

 Pracovní oděv bez volných a vlajících částí, které by mohli být zachyceny 
stroji a zařízením 

 Pracovní oděv bude s viditelným názvem firmy, u které je zaměstnán 
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 Další OOPP vyplývající z charakteru vykonávané práce v souladu s obecnými 
předpisy nebo s místním bezpečnostními předpisy objednatele (ochranné 
přilby, ochranné brýle, chrániče sluchu apod.) 

 Zhotovitel je povinen těmito pomůckami své zaměstnance vybavit 
 
3.3. Každý pracovník je povinen dodržovat veškeré zákazy a příkazy dle výstražných 
tabulí umístěných v areálu společnosti. 
 
3.4. Je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost v areálu společnosti objednatele, 
která nesouvisí s výkonem pracovní činnosti. 
 
3.5. Vstup do areálu společnosti objednatele a výstup z něj je povolen pouze vrátnicí 
(resp. vstupní branou). Jakýkoliv jiný způsob vstupu nebo odchodu je zakázán. 
 
3.6. Každý pracovník se pohybuje pouze v prostorech a na pracovištích, kde je mu 
určena práce a v zařízeních společných pro všechny zaměstnance (jídelna, sociální 
zařízení, přístupové cesty na pracoviště apod.). Vstup do ostatních prostorů, 
zejména skladovacích, a pracovišť bez oprávnění je zakázán. Vedoucí jednotlivých 
pracovišť jsou povinni každého kdo nemá oprávnění ke vstupu z pracoviště vykázat.  
 
3.7. Chůze po areálu společnosti objednatele je povolena pouze po vyhrazených 
komunikacích  
 
3.8. Je nutné dbát zvýšené pozornosti: 

 V místech pohybu VZV 

 V místech pohybu jiných dopravních prostředků 

 V místech, kde je manipulováno se zdviženými břemeny 

 V blízkosti pracujících strojů a zařízení (nedotýkat se pohyblivých a otáčejících 
se částí strojů, horkých částí strojů) 

 
3.9. Ve všech areálech objednatele platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze 
v místech označených tabulkou „Kouření povoleno ve vyhrazeném prostoru“. 
 
3.10. V areálech objednatele je zakázáno konzumovat a přechovávat alkoholické 
nápoje a požívat jiné návykové látky. Je zakázáno pod vlivem těchto látek 
nastupovat na pracoviště.  Každý pracovník zhotovitele je povinen se na pokyn 
vedoucích zaměstnanců objednatele podrobit zkoušce na tyto látky. 
 
3.11. Chůze a jízda po kolejišti je zakázána, přejíždět a přecházet koleje je povoleno 
pouze na vyznačených přechodech a přejezdech (platí pro areál v Častolovicích). 
 
3.12. Je zakázáno (platí pro areál v Častolovicích): 

 přecházet koleje před blížícími se kolejovými vozidly 

 podlézat nebo přelézat přes nárazníky železničních vagónů 

 naskakovat nebo seskakovat z pohybujících se vozidel 
 
3.13. Vstup na potrubní mosty je povolen jen pověřeným osobám s podmínkou 
dodržení všech bezpečnostních opatření. 
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3.14. Je zakázáno vstupovat na střechy, ochozy, požární žebříky, pokud to není 
nutné z důvodu požáru, havárie, případně z důvodu prováděné pracovní činnosti. 
 
3.15. Při chůzi po schodech je každý povinen držet se zábradlí. 
 
3.16. Je zakázáno seskakovat z nakládacích ramp a jiných zvýšených míst – pro 
sestup je nutné použít vhodných prostředků (schodiště, žebříky). 
 
4. Pracovní úrazy a drobná poranění 
4.1. Každý pracovník je povinen nahlásit bez zbytečného odkladu každý pracovní 
úraz nebo drobné poranění, které se stane v areálu SGI svému nadřízenému a 
vedoucímu pracoviště, na kterém k poranění došlo. Další postup závisí na závažnosti 
úrazu a příslušných právních předpisech a standardech SGI. Poraněný je povinen 
spolupracovat při vyplnění záznamu o úrazu dle vnitřních pravidel SGI. 
 
5. Stavební práce a práce ve výškách 
5.1. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací v souladu s NV č.591/2006 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
příslušných pravidel SGI. Při práci ve výškách je nutné spolupracovat 
s koordinátorem na vydání povolení pro práci ve výšce před zahájením této práce! 
 
5.2. Zhotovitel zajistí, že práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou budou provádět 
pouze způsobilí zaměstnanci v souladu s NV č.362/2005 Sb. 
 
6. Chemické látky 
6.1. Nakládání s chemickými látkami v areálu objednatele se řídí OS-Zivotni 
prostredi-5.08.doc (Řízení NCHLaP). 
 
6.2. Manipulovat s chemickými látkami mohou jen osoby starší 18 let, které jsou 
řádně zaškolené na používání těchto látek tak, aby nedošlo k ohrožení jiných osob 
nebo životního prostředí, v místech uložení chemických látek používejte vhodné 
prostředky k zachycení úkapů. Objem záchytných nádob musí odpovídat objemu 
používané látky. 
 
6.3. O použití látek, které jsou klasifikovány R-větami 45, 49, 46, 60, 61 je nutné před 
jejím použitím informovat ekologa, který musí tyto látky pro použití v areálu schválit! 
 
6.4. Chemické látky je možné přechovávat pouze v původních obalech. 
V odůvodněných případech je možné obal změnit, ale nový obal musí být vhodný pro 
danou látku a musí obsahovat název látky, symbol nebezpečnosti a kompletní R-věty 
a S-věty v českém jazyce. Pro přechovávání chemických látek je zakázáno použít 
nápojové obaly. 
 
7. Práce v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí strojů 
7.1. Při jakékoliv činnosti v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí strojů je 
obsluha povinna mít řádně upnutý pracovní oblek, tj. těsně zapnuté rukávy a 
zapnutou bundu. Pokud má obsluha dlouhé vlasy, musí je mít upraveny tak, aby 
nemohlo dojít k jejich zachycení strojem nebo zařízením, tj. vlasy musí být sepnuty a 
kompletně zakryty vhodným způsobem, tzn. schované pod čepicí, šátkem, síťkou 
nebo bezpečnostní přílbou. Obsluha je povinna před zahájením práce na stroji nebo 
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zařízení odložit prsteny nebo jiné ozdoby rukou, zápěstí, uší, krku či jiných částí těla, 
za které by mohla být zachycena. 
 
Povinně dodržujte 

 svázané vlasy! 

 zapnuté oblečení! 
 
Je zakázáno při jakékoliv činnosti v blízkosti otáčejících se a pohybujících se částí 
strojů a zařízení: 

 mít nezakryté dlouhé vlasy! 

 mít volné oblečení! 

 mít při práci u stroje navlečeny prsteny, náramky, řetízky, náušnice apod.! 
 
8. Dopravní prostředky 
8.1. V areálech společnosti je zakázáno zaměstnancům zhotovitele používat jízdní 
kola. 
 
8.2. VZV mohou používat jen osoby s platným průkazem, kterým byl VZV pro práci 
svěřen odpovědným zaměstnancem SGI. Při používání VZV je řidič povinen 
dodržovat veškeré příslušné předpisy. 
 
8.3. V areálu společnosti je zakázáno převážet osoby na dopravních prostředcích, 
které k tomu nejsou uzpůsobeny výrobcem. 
 
8.4. Vjíždět do areálu a vyjíždět z něj je možné jen v doprovodu odpovědného 
zaměstnance objednatele a na základě jeho povolení.  
 
8.5. Jízda všech vozidel uvnitř areálů se řídí Dopravním řádem. V areálech platí 
pravidla pro pohyb na pozemních komunikacích. Dopravní prostředky se pohybují 
v zóně s dopravním omezením: 

 rychlosti vozidel dle příslušných dopravních značek (10-20 km/h) 

 platí přednost drážních vozidel před všemi ostatními (platí pro areál 
v Častolovicích) 

 
8.6. Pro zajištění bezpečného skládání surovin jsou zaměstnanci zhotovitele dodržet 
pravidla dle PP-BOZP-62.08.doc, tedy zejména používat dopravních prostředků 
v dobrém technickém stavu a zabezpečit prostor vykládky surovin proti průchodu 
osob nebo průjezdu vozidel po dobu skládání. 
 
8.7. Při nakládání vozidel je řidič povinen vozidlo i případný odpojený vlek zabrzdit a 
zaklínovat. Pro výstup na ložnou plochu vozidla (a sestup) je nutné použít vhodné 
prostředky (žebřík) – je zakázáno seskakovat z této plošiny. 
 
8.8. V prostoru nakládky je nutné dbát zvýšené pozornosti zejména z důvodu pohybu 
VZV a dalších vozidel. Řidič kamionu je povinen sledovat nakládku z bezpečné 
vzdálenosti z prostoru, který mu určí řidič VZV. S řidičem nakládajícího VZV si musí 
před zahájením nakládky dohodnout způsob komunikace potřebné k naložení 
vozidla.  
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9. Práce v prostorách kupolových pecí (platí pro areál v Častolovicích): 
9.1. V prostorách kupolových pecí hrozí nebezpečí zvýšeného výskytu CO. Všechny 
osoby musí v době provozu kupolových pecí dodržovat PP-BOZP-59.08.doc: 

 vstup je možný jen přes velín pece s vědomím pecaře nebo jeho pomocníka 

 vstup je možný jen v OOPP, obsluha pece pracovníky vybaví detektorem na 
výskyt CO a připomene limit 120 ppm, při kterém je nutný okamžitý návrat na 
velín pece! 

 
9.2. V prostorách kupolových pecí hrozí i další rizika spojená s chodem pece a 
rozvlákňovacích strojů – nebezpečí odletu horkých granálií, nebezpečí výbuchu 
vodíku, nebezpečí při styku s horkou lávou, v prostorách je zvýšená hladina hluku a 
jsou zde nádrže a potrubní rozvody s pojivem (chemické látky) – při všech pracích 
v těchto prostorách dbejte všech pokynů obsluhy pece! 
 
10. Program uzamčení/označení (Log out/tag out = LOTO) 
10.1. PP-BOZP-2.09.doc určuje postupy k dodržování zásad bezpečnosti práce při 
provádění oprav, preventivní údržby nebo činnosti na výrobních prostředcích (i 
v chodu nebo v nedefinovaném stavu) s ohledem na možná rizika těchto prací, a to 
zejména s ohledem na rizika související : 
 

 Se samospuštěním zařízení 

 S elektrickou energií 

 S nebezpečnými chemickými látkami 

 S naakumulovanou mechanickou energií (hydraulickou, pneumatickou, energií 
pružin apod.) 

 S teplotou 

 S radiačním zářením 
 

Zároveň stanovuje povinnosti pracovníků označit a uzamknout výrobní prostředek 
při provádění oprav, preventivní údržby nebo čištění. 
 
10.2. Povinností všech pracovníků zhotovitele je dodržet pravidla tohoto programu, tj. 
zajistit ve spolupráci se zodpovědným zaměstnance objednatele zařízení proti 
spuštění a označit zařízení v souladu s tímto pokynem. 
 
11. Ochrana životního prostředí 
11.1. Při manipulaci s ropnými látkami se musí pracovníci zhotovitele řídit platnými 
zákonnými předpisy. 
 
11.2. V případě že dojde k výronu závadných látek, musí být zhotovitel schopen 
ihned zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a k ohrožení znečištění vod a 
půdy. 
 
11.3. V každém případě, kdy může dojít ke znečištění podzemních vod a půdy musí 
toto ohrožení neprodleně nahlásit ekologovi SGI. 
 
11.4. Zhotovitel je povinen nakládat s materiály či látkami ve smyslu platné legislativy 
o ochraně vod, půdy, odpadovém hospodářství, ochraně ovzduší, přírody a krajiny, 
hygieny a ochrany zdraví osob. 
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11.5. Zhotovitel je povinen zjištěné závady nahlásit odpovědné osobě v SGI a 
následně odstranit svými prostředky a na své náklady v určených termínech. 
 
11.6. Zhotovitel je povinen veškeré odpady vzniklé jeho činností v areálu společnosti 
objednavatele odvézt a odstranit na své náklady v souladu s platnou legislativou. 
Výjimky povoluje ekolog společnosti. 
 
11.7. Všichni zaměstnanci zhotovitele jsou povinni třídit odpady v souladu s platnou 
legislativou a pokyny objednatele, zvlášť nutné je správně třídit a likvidovat 
nebezpečné odpady. 
 
11.8. Zhotovitel je povinen ke své tíži nést škody a veškeré nemajetkové újmy, které 
objednateli nebo jinému dotčenému subjektu vzniknou z porušení povinností 
zhotovitele v ochraně ŽP, hygieny a ochrany zdraví osob. 
 
12. Požární ochrana 
12.1. Každý zaměstnanec zhotovitele je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu 
ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. 
 
12.2. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je 
povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí 
nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, 
a potřebnou věcnou pomoc. 
 
12.3. Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak 
učinit za použití všech dostupných hasebních prostředků. Nestačí-li svými silami a 
prostředky na zdolání požáru, vyhlásí požární poplach a ihned zajistí oznámení 
vzniku požáru na čísle ohlašovny požárů SGI, které je uvedené v požárně 
poplachové směrnici příslušného závodu. V případě nezbytnosti a při jakémkoliv 
selhání stanoveného havarijního postupu volejte číslo ohlašovny požárů HZS: 150 (z 
pevné linky je nutné použít předvolbu – 0). Tyto pokyny jsou uvedeny v požární 
poplachové směrnici, která je vyvěšena na všech pracovištích! 
 
12.4. Evakuace v závodě se vyhlašuje sirénou nebo jiným vhodným způsobem dle 
požárně poplachové směrnice a je řízena vedoucím pracoviště (případně požární 
poplachovou hlídkou).  
 
12.5. Místem pro případ evakuace je: parkoviště osobních automobilů před vrátnicí (v 
Častolovicích a Českém Brodě) a parkoviště před administrativní budovou (Lipník 
nad Bečvou). 
 
12.6. Nouzové východy a cesty k nim jsou značeny. 
 
13. Svařování nebo jiná činnost s nebezpečím vzniku požáru 
13.1. Svařovací práce v areálu objednatele mohou provádět pouze pracovníci 
s platným svářecím průkazem. 
 
13.2. Svařování a jiné podobné práce spojené s nebezpečím vzniku požáru je možné 
provádět pouze na základě písemného povolení. 
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13.3. Písemné povolení (v souladu s PP-BOZP-71.08.doc) pro tuto práci vydává 
vedoucí příslušného pracoviště, originál je založen u tohoto vedoucího, kopii má 
svářeč po celou dobu práce u sebe. Do povolení se uvedou požárně bezpečnostní 
opatření (zajistí zhotovitel) a hlídání pracoviště po dobu 8 hodin po skončení 
svařování (bude zajištěno a uvedeno po vzájemné dohodě). 
 
13.4. Každý pracovník, který pracuje s otevřeným ohněm se řídí platnou směrnicí 
objednatele pro svařování, řezání a pálení a ČSN pro svařování a pálení. 
 
13.5. Při svařování použijte vhodné ochranné prostředky a zábrany, které zabrání 
ohrožení okolí. 
 
14. Použití speciálních zařízení  
U některých prací je nezbytné použití vyhrazených technických, nebo jiných 
speciálních zařízení. 
 
14.1 Zdvihací zařízení - obecně je používání stacionárních zdvihacích zařízení v SGI 
zaměstnancům externích firem zakázáno. 
 
14.2. Stacionární zdvihací zařízení v SGI mohou používat jen osoby určené 
pověřenými osobami (viz. PP-Udrzba-93.08.doc - Systém bezpečné práce pro 
zdvihací zařízení) – pro zaměstnance externích firem je v tomto případě nutné projít 
školením pro bezpečné používání ze strany revizního technika. 
 
14.3. Pro práci mobilního jeřábu je nutné vyplnit formulář Systém bezpečné práce pro 
jeřábový výkon mobilního jeřábu (příloha č.9 - PP-Udrzba-93.08-P9.doc), ve kterém 
jsou uvedeny práva a povinnosti zhotovitele i objednatele. 
 
14.4 Pokud bude externí firma používat pro výkon práce svoje vyhrazené technické, 
nebo jiné zařízení, je povinna zajistit splnění všech zákonných podmínek jeho 
bezpečného provozu včetně pravidelných revizí, proškolení zaměstnanců atd.. 
  
15. Používání ochranných přileb 
15.1. Každý pracovník je povinen použít ochrannou přilbu při : 

 Při veškerých činnostech a pracích v surovinovém hospodářství 

 Na plošině rozvlákňovacích strojů v bezprostřední blízkosti kupolové pece 

 Při veškerých činnostech a pracích na výrobním zařízení prováděných mimo 
obslužné plošiny a lávky, zejména při pracích uvnitř výrobního zařízení a pod 
ocelovými konstrukcemi 

 Všude, kde hrozí nebezpečí poranění hlavy, zejména při práci 50 cm a výše 
nad úrovní podlahy (práce na žebříku, na konstrukci linky a jiném zařízení, na 
montážní plošině zdvihané vysokozdvižným vozíkem apod.) 

 
16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Odpovědný rozvoj  
Dodavatel bere na vědomí, že skupina Saint-Gobain respektuje strategickou 
platformu Global Compact pod záštitou OSN a zejména že přijala politiku 
odpovědného nakupování, která je nedílnou součástí politiky udržitelného 
rozvoje této skupiny. 
Skupina Saint-Gobain od svých dodavatelů především očekává, že:  
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- zajistí, aby měli kontrolu nad ekologickými riziky souvisejícími s jejich 
procesy i s výrobky, které používají, ať již ve své činnosti nebo při 
zasahování na pracovištích skupiny;  

- budou respektovat práva zaměstnanců bez ohledu na zemi, ve které 
působí;  

- se zdrží toho, aby se uchylovali k jakýmkoliv nuceným nebo 
nařizovaným pracím nebo k jakékoliv dětské práci, i kdyby to bylo 
povoleno podle příslušné místní právní úpravy, a to ať přímo či 
nepřímo nebo prostřednictvím subdodavatelů, v průběhu svých 
výrobních procesů nebo při poskytování služeb nebo při zasahování 
na pracovištích skupiny; 

- budou svým zaměstnancům poskytovat co nejlepší zdravotní a 
bezpečnostní podmínky a že budou při zasahování na pracovištích 
skupiny dodržovat všechny příslušné zdravotní a bezpečnostní 
předpisy. 

 
Přístup a očekávání skupiny Saint-Gobain vzhledem k jejím dodavatelům jsou 
formálně upraveny v „Chartě dodavatelů“ připojené ke Smlouvě.  
Dodavatel prohlašuje, že si tuto Chartu přečetl a že dodržuje její zásady. 
 
16.2. Zhotovitel byl seznámen  
se směrnicemi a pracovními postupy, které mají přímou souvislost s jím vykonávanou 
prací pro objednatele a které musí při své práci pro Saint-Gobain Construction 
Products CZ a.s., Divize Isover dodržovat.  
 
16.3. Zhotovitel se zavazuje : 

 seznámit své zaměstnance příp. další subdodavatele se směrnicemi a interními 
předpisy objednatele, které mají přímou souvislost s vykonávanou prací 
zhotovitele  

 o tomto seznámení provést prokazatelný písemný záznam na přiložené 
prezenční listině – tuto listinu předat manažerovi bezpečnosti Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s., Divize Isover ještě před zahájením činnosti.  

 u nových pracovníků, kteří nejsou uvedeni na původní prezenční listině, zajistit 
jejich seznámení a záznam o tomto seznámení odevzdat manažerovi bezpečnosti   

 před zahájením činnosti umístit na vrátnici společnosti objednatele seznam svých 
zaměstnanců, kteří budou vykonávat činnost v areálu objednatele 

 projednat seznam zaměstnanců zhotovitele určených pro práci v areálu 
objednatele s personálním manažerem objednatelem ještě před zahájením jejich 
práce s tím, že objednatel může některé zaměstnance zhotovitele odmítnout  

 udržovat tyto seznamy neustále aktuální  
 
16.4. Objednatel má právo : 

 provádět kontrolu zaměstnanců zhotovitele, příp. subdodavatelů z dodržování a 
znalostí pravidel uvedených v této příloze 

 nevpustit do svého areálu osoby, které nejsou uvedeny na seznamu na vrátnici 

 nevpustit do svého areálu osoby, které nejsou prokazatelně seznámeni s 
obsahem tohoto „Zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí“ 
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 vykázat z pracoviště zaměstnance zhotovitele, kteří při práci nepoužívají osobní 
ochranné pracovní prostředky 

 vykázat z pracoviště zaměstnance zhotovitele, kteří porušují zásady BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí 

 
16.5. Smluvní pokuty  
Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty pro následující případy: 

 Objednatel má právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že jeho 
zaměstnanec poruší zásady BOZP, PO a ochrany ŽP v areálu objednatele, a to 
ve výši 500 Kč za každé porušení 

 Objednatel má právo udělit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že některý z jeho 
zaměstnanců opakovaně poruší zásady BOZP, PO a ochrany ŽP v  areálu 
objednatele nebo v případě, že zaměstnanci zhotovitele budou opakovaně 
porušovat stejnou zásadu  BOZP, PO a ochrany ŽP, a to ve výši 5000 Kč 

 Objednatel má právo v případě opakovaného nebo obzvlášť hrubého porušení 
zásad BOZP, PO a ochrany ŽP ze strany zaměstnance zhotovitele požadovat 
okamžité ukončení činnosti tohoto zaměstnance zhotovitele v areálu objednatele 
a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí objednavatele respektovat  

 Objednatel provede zhotoviteli vyúčtování smluvních pokut formou faktury 
 Zhotovitel je povinen zaplatit jednotlivé faktury ve lhůtě splatnosti do 14 dnů po 

doručení na adresu zhotovitele 

 


