A
AG
GC
CG
Gllaassss E
Euurrooppee

Typ dokumentu: 06 BI SHE 131 R02T
Související dokumenty: 06 BI HR 010,
06 BI SHE 016, 06 BI SHE 017,
06 BF SHE 119

C
Chhuuddeeřřiiccee PPllaanntt –– úússeekk BBO
OZZPP aa ŽŽPP

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI,
POHYBU A POBYTU VE SPOLEČNOSTI.

Strana 1 ze 16

Anotace:
Tato instrukce řeší pohyb a pobyt externích dodavatelů na území Společnosti AGC
Automotive Czech a.s.
Rozdělovník:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Systém kvality – originál
Generální ředitel
Personální ředitel
Manažer BOZP a ŽP
Výrobní ředitel
Finanční manažer
Manažer logistiky a nákupu
Manažer kvality
Manažer vývoje výrobku a procesu
Manažer údržby a engineeringu

x
x
x
x
x

Manažer controllingu
Vedoucí výroby Rx
Vedoucí výroby LAM OEM
Vedoucí výroby ARG
Vedoucí výroby AVO

List změn:
Revize:
R00
R01
R02

Datum:
15.5.2009
7.2.2012
1.2.2015

…
...

Vypracoval:
Jaroslav Bureš

Popis změny:
První vydání
Změna v odstavci OOPP, vymazání Společnosti AGC Automotive Bilina
s.r.o. z textu
Celková aktualizace dokumentu z důvodu změny v systému školení
externích firem a tím spojená změna názvu instrukce, který bude společná
pro více společností v AGC. Po dobu od 1.2.2015 do 30.6.2015 je
stanoveno přechodné období, kdy platí podmínky pro externí firmy podle
stávající instrukce a postupně se zavádí školení externích firem podle
nových pravidel. Od 1.7.2015 budou platit jen nová pravidla,, VŠEOBECNÉ
POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI, POHYBU A POBYTU VE
SPOLEČNOSTI“.
..
..
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PREAMBULE
V souladu s požadavky „Integrovaného systému řízení“ tímto „Společnost“
informuje „Externí firmy“ o systému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a životního
prostředí pro všechny osoby, které s jejím souhlasem vstupují do areálů „Společnosti“.
Tyto „POKYNY“ k zajištění bezpečnosti práce a životního prostředí při práci,
pohybu a pobytu ve „Společnosti“ jsou zároveň písemnou dohodou ve smyslu § 101 odst.
3 zákona 262/2006 Sb., přičemž koordinování prací zajišťuje „Pověřený zástupce
Společnosti“.

ZÁKLADNÍ DEFINICE, ROZSAH, POUŽITÍ
ZÁKLADNÍ DEFINICE
1. „Společnost“ rozumí se
a. AGC Flat Glass Czech a.s. IČO 14864576
b. AGC Automotive Czech a.s. IČO 25012240
c. AGC Processing Teplice a.s. IČO 25012266
d. AGC Fenestra a.s. IČO 18811124
e. AGC Automotive Replacement Glass Czech s.r.o. IČO 18385494
f. AGC Distribution Czech s.r.o. IČO 22795448
tj. i všechny prostory (skladové, výrobní, administrativní, vč. volného prostranství uvnitř
i vně areálu), které jsou ve vlastnictví „Společnosti“ nebo ve kterých je „Společnost“
nájemcem.
2. „Pověřený zástupce Společnosti“ je zaměstnanec „Společnosti“ oprávněný jednat ve
věcech technických v souvislosti s předmětnou prací/činností (příslušný zaměstnanec,
který „Externí firmu“ pověří prováděním prací/činností), není-li ve smlouvě/objednávce
uvedeno jinak.
3. „Externí firmou“ se rozumí každá fyzická či právnická osoba vykonávající činnost (např.
dohodnutou službu, práci, dodávku zboží/výrobků, kontrolní nebo inspekční činnost,
apod.) pro „Společnost“ na základě smluvního vztahu. Tímto pojmem se rozumí i osoby,
které „Externí firma“ může využívat jako své „Subdodavatele“.
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4. „Agenturní zaměstnanec“ je zaměstnancem agentury práce dočasně přidělený k výkonu
práce pro „Společnost“ na základě písemné dohody mezi „Společností“ a agenturou
práce.
5. „Nebezpečná událost“ je s prací související událost, při které došlo ke zranění nebo
onemocnění, bez ohledu na závažnost, nebo úmrtí, anebo k nim dojít mohlo.
„Nebezpečnou událostí“ je tedy i událost, při které nedošlo k žádnému zranění,
onemocnění nebo úmrtí, a je chápána jako „skoronehoda“, „skoroúraz“.
6. „Subdodavatel“ je právnická či fyzická osoba, která pro externí firmu částečně a/nebo
zcela plní předmět smlouvy se „Společností“.
7. „NCHLaS“ je nebezpečná chemická látka či směs, jež má nejméně jednu nebezpečnou
vlastnost klasifikovanou dle platných zákonů.
8.

„Havarijní situace“ částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená
událost, vzniklá v souvislosti s užíváním objektu či na zařízení vedoucí k
bezprostřednímu nebo následnému ohrožení nebo poškození života a zdraví lidí,
životního prostředí nebo významné škodě na majetku

ROZSAH, POUŽITÍ
1. Tyto „VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI POHYBU, POBYTU A PRÁCI VE SPOLEČNOSTI“ (dále jen
„POKYNY“) jsou pevnou součástí písemné smlouvy/objednávky mezi „Společností“ a
„Externí firmou“.
2. Tyto „POKYNY“ se v žádném případě nevztahují na „Agenturní zaměstnance“.
3. „POKYNY“ rozšiřují ustanovení smluv uzavřených mezi „„Společností“ a „Externí firmou“
a jejich případných dodatků a příloh s tím, že v případě rozporu mezi smlouvou a těmito
„POKYNY“ mají přednost ustanovení smlouvy.
4. Pokud jsou v „POKYNECH“ uváděny názvy právních a normových předpisů má se na
mysli vždy jejich „platné znění“.
5. Ten kdo souhlasí s těmito „POKYNY“ zříká se aplikace svých vlastních podmínek pro
zajištění BOZP, a to i tehdy, pokud je zmiňuje či na ně odkazuje jeden nebo několik
dokumentů, které si „„Společnost““ a „Externí firma“ vzájemně vyměnily nebo
podepsaly.
6. V případě, že „Externí firma“ má záměr svěřit část předmětu smlouvy jednomu či více
„Subdodavatelům“, je „Externí firma“ povinna vyžádat si písemný souhlas s tímto
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záměrem od „Společnosti“. „Společnost“ si vyhrazuje právo odmítnutí činnosti
„Subdodavatelů“.
7. „Externí firma“ určí zástupce, jehož jméno a příjmení budou písemně sděleny
„Společnosti“, a to nejpozději 14 dnů před zahájením sjednaných prací. Tento zástupce
musí být schopen verbální komunikace v českém nebo slovenském jazyce.

1.

Nejzávažnější nebezpečí


Nejzávažnějšími nebezpečími ve „Společnosti“ jsou:
kontakt s ostrou hranou
(ostré hrany, „šavle“, střepy, drobné úlomky skla),



zasažení, přimáčknutí, zavalení, pád břemena
(manipulace s břemeny pomocí jeřábů, motorových dopravních vozíků, nakladačů,
pád bloku (ů) skla 1m2 x 1mm = 2.62 kg, největší jednotlivé formáty cca 6000 x 3210
mm a jeden blok může vážit až 3 tun)



střet s manipulačním vozíkem nebo jiným dopravním prostředkem
(motorovým dopravním vozíkem, nákladní vozidlem, vagonem, bezobslužným
motorovým vozíkem, nákladním automobilem, osobním automobilem)



zasažení nebo zachycení pohyblivou části stroje
(dopravníky, automatické nakladače, roboti)



zakopnutí a pád
(patky stojanů a rastrů na sklo ve skladech, hadicová a kabelová vedení, hrany
zvýšených plošin),



zasažení odlétávajícími drobnými částicemi
(úlomky skla při odlamování, prach ze surovin, prach při broušení, úlomky skla při
střepování)



pád z výšky nebo do prohlubně
(nakládací rampy, střechy, jímky, studny, čističky odpadních vod, lapače odpadních
látek)



uklouznutí a pád
(mokré podlahy, střepy a úlomky na podlahách, prach ze střepů, prosýpací prášek)



hluk
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(okolo strojních zařízení, ventilátorovny, chladící věže)

2.



prach
(kmenárny, střepové cesty, ruční broušení hran skla)



vysoké sálavé či kontaktní teploty
(vanové agregáty, ohýbací pece, vypalovací pece, UV sušičky)



nebezpečí úrazu elektrickým proudem
(elektrická instalace, rozvaděče)



nebezpečí související s pobytem v uzavřených prostorách
(kabelové kanály, jímky, odlučovače ropných látek, studny)



nebezpečí nadýchání chemické látky nebo směsi
(přelévání, manipulace s NCHLaS)



nebezpečí kontaktu s chemickými látkami nebo směsmi
(přelévání, manipulace s NCHLaS)



nebezpečí požáru hořlavých kapalin, hořlavých plynů
(svařování, řezání úhlovou bruskou, skladovaní hořlavých látek a kapalin, skladování
tlakových lahví s hořlavými, vysoce hořlavými a extrémně hořlavými plyny)



nebezpečí výbuchu – prostory jsou označeny bezpečnostní tabulkou včetně určení
zón
(akumulátorovny, nabíjecí stanoviště, vnitřní prostory nádrží, regulační stanice
zemního plynu, skladování tlakových lahví)



nebezpečí vzniku závažné havárie spojené s únikem nebezpečných chemických látek
(platí pouze areál Barevka)

Základní pokyny pro „Externí firmy“

Každá „Externí firma“ je povinna zajistit to, aby se všichni její zaměstnanci i zaměstnanci
subdodavatelů, před vstupem do areálů „Společnosti“ zúčastnili školení k zajištění ochrany
zdraví a života zaměstnanců a osob, které provádí a organizuje každá „Společnost“
v předem stanoveném termínu. Na základě úspěšně absolvovaného školení obdrží každý
zaměstnanec externí firmy identifikační kartu, která jej opravňuje ke vstupu do určených
lokalit.

Vypracoval:
Jaroslav Bureš

Kontroloval:
Ing. Vanda Fečková

Schválil:
Martin Ferstel

Datum účinnosti: 01/02/2015 + 2 týdny

Typ dokumentu: 06 BI SHE 131 R02T
Související dokumenty: 06 BI HR 010,
06 BI SHE 016, 06 BI SHE 017,
06 BF SHE 119

A
AG
GC
CG
Gllaassss E
Euurrooppee

C
Chhuuddeeřřiiccee PPllaanntt –– úússeekk BBO
OZZPP aa ŽŽPP

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI,
POHYBU A POBYTU VE SPOLEČNOSTI.

Strana 7 ze 16

V případě vstupu do AGC Flat Glass Czech a.s. závod Barevka bude školení rozšířeno o
informace o nebezpečích vzniku závažné havárie, o preventivních bezpečnostních
opatřeních a o žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie.
V případě vstupu do AGC Flat Glass Czech a.s. provoz Řetenice do ZÓNY A provozu linky
Float R1 je nutné vyžádat si předem zvláštní oprávnění.
POKUD ZAMĚSTNANEC „EXTERNÍ FIRMY“ NEBUDE MÍT PLATNOU, ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU
IDENTIFIKAČNÍ KARTU, VČETNĚ VLASTNÍ FOTOGRAFIE TZV. „SAFETY PASS“ K DISPOZICI,
NEBUDE MU UMOŽNĚN VSTUP DO SPOLEČNOSTI.
Pokud „Externí firma“ bude provádět a organizovat práce a činnosti bez účasti zaměstnanců
„Společnosti“ zcela samostatně, je „Externí firma“ povinna zpracovat identifikaci nebezpečí
a hodnocení rizik a vypracovat příslušné pracovní či technologické postupy v souladu
s platnou legislativou. Ty před zahájením prací předat „Pověřenému zástupci společnosti“.
Těchto činností se v žádném případě nesmí zúčastnit zaměstnanci „Společnosti“. Zároveň je
„Externí firma“ povinna koordinovat práci případných dodavatelů.

Zaměstnanci „Externí firmy“ jsou povinni:
1. respektovat pokyny „Pověřeného zástupce Společnosti“,
2. zahájit práci až po kontaktu s „Pověřeným zástupcem Společnosti“,
3. provést práci na základě platného Písemného povolení, které bylo vydáno „Pověřeným
zástupcem Společnosti“, jedná-li se o práci, pro kterou je potřeba takové písemné
povolení vystavit. V případě, že vypršela doba platnosti Písemného povolení, není možné
práci zahájit nebo v ní pokračovat,
4. podrobit se na základě pokynu vedoucího zaměstnance „Společnosti“ či jiného
oprávněného orgánu (např. Policie ČR) zkoušce, příp. lékařskému vyšetření pro zjištění
přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky,
5. podrobit se namátkové prohlídce vozidla nebo zavazadel, a to při vjezdu, výjezdu či
pohybu po areálu „Společnosti“,
6. mít u sebe platné průkazy opravňující k určeným činnostem (např.: svářecí průkaz, průkaz
jeřábníka/vazače, řidičský průkaz, průkaz řidiče motorového vozíku příslušné kategorie
apod.),
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7. používat pro výkon sjednané práce své vlastní technické vybavení, přístroje a nářadí,
které v době používání musí mít platné, legislativou požadované kontroly, revize a
prohlídky,
8. prokázat kdykoliv na požádání své platné školení v oblasti BOZP a PO, odbornou a
zdravotní způsobilost předložením platných dokladů oprávněným osobám „Společnosti“,
9. provádět asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním
nebezpečím z řad svých řádně proškolených zaměstnanců,
10. vyznačit, zasahuje-li jeho činnost do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro
pěší, místo ze všech směrů komunikace např. dopravními kužely, ohrazením výstražnou
páskou apod., není-li v „Písemném povolení“ stanoveno jinak,
11. dodržovat nejvyšší povolenou rychlost danou příslušnou dopravní značkou na vnějších i
vnitřních komunikacích,
12. dbát zvýšené opatrnosti při chůzi v areálu „Společnosti“ zejména s ohledem na provoz
dopravních prostředků, provoz technologického zařízení a povětrnostní vlivy,
13. parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu,
14. řídit se pokyny pracovníků ostrahy případně pověřeného zaměstnance „Společnosti“ v
případě vzniku ohrožení pořádku, zdraví nebo škody na majetku a objektech umístěných
v areálu „Společnosti“,
15. používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější nebo vnitřní komunikace určené
pro pěší,
16. udržovat pořádek a čistotu na svěřeném pracovišti a pravidelně provádět úklid,
17. kontaktovat bezodkladně po ukončení práce pověřeného zástupce „Společnosti“.
Zaměstnancům „Externí firmy“ je zakázáno:
1. vstupovat na střechy, do rozvoden, kabelových kanálů, prostor pod úrovní terénu bez
doprovodu zaměstnance „Společnost“ nebo bez vystaveného platného Písemného
povolení,
2.

vnášet do areálu alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky v jakékoliv
formě,

3.

vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné či návykové látky,

4.

kouření v celém areálu společnosti s vy jímkou míst k tomu určených,
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5.

blokovat uloženým materiálem a zaparkovanými vozidly únikové cesty a únikové
východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy požárních vozidel, rozvodná zařízení
elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí
přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo havárie;

6.

používat rozvody elektřiny, vody, kanalizace, stlačeného vzduchu či jiné další
disponibilní energie bez písemného souhlasu „Společnosti“,

7.

zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané práce průchody přes provozy, kde
nevykonávají sjednanou práci, nebo přes manipulační prostor kolem strojů a zařízení,
přes lávky nad železniční tratí a přes skladový prostor kolem skladovaných stojanů a
beden se sklem,

8.

vstupovat na pracoviště nebo místa, kam vstup není nutný pro splnění sjednané práce,

9.

používat elektrické spotřebiče, nářadí a zařízení, které nejsou nezbytně nutné ke
splnění sjednaného úkolu,

10. používat jakékoliv technická a vyhrazená technická zařízení „Společnosti“ bez
písemného souhlasu o předání takového zařízení oprávněným zástupce „Společnosti“
11. přivážet nebo vnášet bez zvláštního povolení chemické látky a směsi, které mají byť i jen
jedinou z následujících nebezpečných vlastností: výbušné, extrémně hořlavé, vysoce
toxické, toxické nebo žíravé (viz též kap. 10.)
12. ukládat nebezpečné chemické látky a směsi do obalů, jejichž vzhled barva a tvar
připomínají obaly od potravin, nápojů či léků,
13. ponechat v provozu tepelné a elektrické spotřebiče po ukončení jejich používání,
14. ponechat na topných tělesech nebo v jejich blízkosti hořlavé látky a předměty,
15. používat přenosné, jednoduché žebříky na hladkých podlahách bez protiskluzných
patek, nebo bez zajištění další osobou nebo bez fixování žebříku k pevné konstrukci,
16. konzumovat potraviny a nápoje ve výrobních provozech s výjimkou vyhrazených a pro
tento účel upravených míst
17. pořizovat videozáznamy, fotografie nebo jiným způsobem pořizovat dokumentaci
objektů, zařízení a dalšího majetku v areálu „„Společnosti“,
18. mýt a opravovat vozidla v areálu „Společnosti“.
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Ostraha objektů „Společnosti“

Ochranu majetku má „Společnost“ zajištěnu ostrahou areálů. Některé provozy a prostory
„Společnosti“ jsou monitorovány kamerovým systémem. Tyto provozy a prostory jsou
označeny informativní tabulkou.
Zaměstnanci ostrahy májí právo:


požadovat po osobách, které chtějí vstoupit do areálu „Společnosti“ předložení
příslušných dokladů nutných pro vstup do areálu,



vést evidenci osob, materiálu a zboží



odejmout nebo zadržet věc (materiál), u které kontrolovaná osoba nemůže doložit
příslušný doklad opravňující k propuštění z areálu,



neumožnit výjezd vozidlu z areálu při zjištění rozdílu mezi nákladem a předkládaným
dokladem anebo při zjištění věci (materiálu), u které řidič vozidla nemůže doložit
příslušný doklad o jeho původu, resp. doklad opravňující k propuštění z areálu, nebo v
případě, že při výjezdu nepředloží „Soupis nářadí“ vyplněný před vjezdem do areálu,



pořídit, v případě nejasností, fotodokumentaci dopravních prostředků, strojů přístrojů a
nářadí, které „Externí firma“ přiváží či odváží ze „Společnosti“.

4.

Činnosti jen na Písemné povolení

1. Realizaci vystavení „Písemného povolení“ zajišťuje zaměstnanec „Společnosti“, který je
odpovědný za realizaci práce.
2. Na vystavení „Písemného povolení“ se musí podílet odpovědný zástupce „Externí
firmy“, který je povinen upozornit „Společnost“ na nebezpečí, která vnášejí
zaměstnanci „Externí firmy“ do „Společnosti“.
3. „Písemné povolení“ musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři,
přičemž musí být vystaveno nebo prodlouženo zásadně před zahájením práce.
4. „Písemné povolení“ se vystavuje nejméně ve dvou originálech, přičemž jeden obdrží
„Vystavovatel povolení“ a druhý „Příjemce povolení“.
5. „Písemné povolení“ se nevystavuje, pokud se jedná o zásah při vzniku „Havarijní
situace“.
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6. V areálu AGC Automotive Czech a.s. provoz Chudeřice musí být vystaveno „Písemné
povolení“ pro jakoukoliv práci, jež „Externí firma “realizuje nebo je jejím účastníkem.
7. Pro ostatní areály „Společnosti“ musí být „Písemné povolení“ vystaveno pro tyto
práce:
a)
b)
c)
d)
e)

práce s otevřeným ohněm,
práce v prostorách s nebezpečím výbuchu,
práce na elektrickém zařízení,
práce ve výškách a nad otevřenou hloubkou,
práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (kolektory, kalové jímky, kanály, prostory
pod úrovní terénu, trafostanice, regulační stanice zemního plynu, nádrže apod.)
f) práce nad vodou nebo v její bezprostřední blízkosti,
g) práce pod vodou,
h) výkopové práce,
i) práce s chemickými látkami a směsmi, které představují zvýšené nebezpečí (lokální
dočasné překročení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti, lokální dočasné
překročení 20% dolní meze výbušnosti apod.), výbušné, vysoce toxické, toxické,
extrémně hořlavé a žíravé
j) práce kde se předpokládá výskyt biologických činitelů
k) práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílů
l) práce se zdroji ionizujícího záření
m) práce, pro které je nutné odstavit a zajistit proti spuštění část výrobní linky nebo
technologického zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku
n) veškeré práce prováděné v provozu Matelux (AGC Flat Glass Czech a.s. provoz Barevka)

5.

Osobní ochranné prostředky /“OOPP“/

Každá osoba vstupující do výrobních a skladových prostorů „Společnosti“ musí po celou
dobu pobytu nosit minimálně tyto osobní ochranné pracovní prostředky:
1. pracovní oděv s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi,
2. reflexní vestu,
3. bezpečnostní obuv kategorie min. S1P,
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4. ochranné brýle s boční ochrannou,
(platí pro AGC Automotive Czech a.s., AGC Processing Teplice a.s., AGC Flat Glass
Czech a.s. závod Kryry a AGC Fenestra a.s.)
5. ochranná přilba,
(platí pro AGC Flat Glass Czech a.s. závod Oloví, Řetenice a Coating)
O používání dalších druhů OOPP rozhoduje:
1. „Externí firma“ na základě vlastního procesu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, a
to pouze na předaném pracovišti/staveništi.
2. „Písemné povolení“ pokud se pro prováděnou činnost vydává.
Veškeré OOPP si zajišťuje pro své zaměstnance zaměstnavatel. „Společnost“ nesmí, bez
zvláštní dohody, vybavovat zaměstnance „Externí firmy“ OOPP.

6.

Zabezpečení pracoviště v mimopracovní době

1. Při odchodu z pracoviště (po skončení pracovní doby, v průběhu pracovní doby nebo po
skončení pracovní činnosti) je „Externí firma“ povinna zabezpečit předané pracoviště proti
vstupu nepovolaných osob a proti možnosti vzniku požáru nebo jiné škody.
2. Zabezpečení musí být provedeno podle místní situace a technických podmínek, zejména
je nutné zajistit:
 odpojení všech přenosných elektrických a tepelných spotřebičů od sítě vytažením vidlice
pohyblivých přívodů ze zásuvek,
 uzavření oken, zhasnutí světla vnitřního osvětlení,
 uzamknutí vstupních dveří,
 zkontrolování uložení používaných hořlavých materiálů.

7.

Základní vybavení - stroje, přístroje a nářadí

1. „Externí firma“ je povinna používat ke splnění sjednaného kontraktu vlastní vybavení
jedná se zejména o:
 nářadí, nástroje, přístroje,
 hasicí přístroje,
 žebříky, dvojité žebříky (vždy musí být vybaveny protiskluznými patkami),
Vypracoval:
Jaroslav Bureš

Kontroloval:
Ing. Vanda Fečková

Schválil:
Martin Ferstel

Datum účinnosti: 01/02/2015 + 2 týdny

Typ dokumentu: 06 BI SHE 131 R02T
Související dokumenty: 06 BI HR 010,
06 BI SHE 016, 06 BI SHE 017,
06 BF SHE 119

A
AG
GC
CG
Gllaassss E
Euurrooppee

C
Chhuuddeeřřiiccee PPllaanntt –– úússeekk BBO
OZZPP aa ŽŽPP

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO EXTERNÍ FIRMY PRO ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI PRÁCI,
POHYBU A POBYTU VE SPOLEČNOSTI.

Strana 13 ze 16

 manipulační vozíky, pracovní plošiny
 pracovní pomůcky (měřidla, přípravky apod.),
 technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu,
 prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.
2. Výše uvedené základní vybavení musí splňovat podmínky prostředí, v jakém budou
používány (např. používání nářadí a instalace zařízení bez obsahu niklu na kmenárnách a
hutních provozech; speciální nářadí pro prostředí s nebezpečím výbuchu).
3. V případě toho, že „Externí firma“ bude požadovat pro splnění sjednané práce použít
prostředky či vybavení „„Společnosti“ (např. jeřáb, manipulační vozík), musí být tato
okolnost předem projednána a schválena pověřeným zaměstnancem „Společnosti“, včetně
určení obsluhy, signálů a odpovědnosti za případnou škodu. Záznam o zápůjčce pak musí být
uveden do provozního deníku příslušného zařízení anebo musí být sepsán Protokol o
výpůjčce.

8.

Formy bezpečnostních sdělení

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je „Externí firma“ povinna bezpodmínečně
dodržovat a uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace:
 světelnou signalizaci - majáčky na strojích a zařízení
 siréna a jiné zvukové signály
 bezpečnostní tabulky, informační pásky (červeno-bílé, žluto-černé):

Výstraha


Zákaz

Příkaz

Bezpečí

symboly nebezpečnosti na kontejnerech nebo obalech nebezpečných chemických látek a
směsí

9.

Postup v případě vzniku nebezpečné události
1. Dojde-li ke vzniku „nebezpečné události“ v areálu „Společnosti“, je povinností
zúčastněných zaměstnanců „Externí firmy“ oznámit tuto skutečnost pověřenému
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„Společnosti“ (mistr, vedoucí provozu, apod.).

dostupnému
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zaměstnanci

2. Při ohlášení požáru nebo jiné události se postupuje podle platné Požární poplachové
směrnice.
3. Vyžaduje-li situace zásah lékaře nebo hasičů, volají se rovnou nouzová čísla, přičemž
je potřeba s oprávněným zaměstnancem „Společnosti“ informovat příslušnou
vrátnici/vjezd, aby bylo možné záchranné jednotky snadno navigovat k místu zásahu.
4. Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku „nebezpečné události“ musí místo
události zůstat nedotčeno (pokud to nebrání okolnímu provozu) do doby rozhodnutí
odpovědných zaměstnanců; nelze-li, musí být situace po události zdokumentována
(foto, náčrtky, video).
5. Pro objasnění příčin „nebezpečné události“ musí být zjištěna totožnost svědků, pokud
je to možné, svědci zůstanou na místě k dispozici vyšetřující osobě.

10. Dovoz a používání nebezpečných chemických látek a směsí
1. Do areálu „Společnosti“ je zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a směsi,
které mají byť i jen jedinou z následujících nebezpečných vlastností: výbušné, extrémně
hořlavé, vysoce toxické, toxické nebo žíravé.
Výjimky z tohoto zákazu, je-li jejich použití pro splnění sjednané práce nezbytné, musí
být popsány ve smlouvě o provedení práce anebo v „Písemném povolení“.
2.

3. „Externí firma“ musí mít vždy k dispozici bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo
vneseným nebezpečným chemickým látkám a směsím, na které se vztahuje platný zákon
o chemických látkách a směsích – výjimkou jsou netoxické a nevýbušné látky
v uzavíratelných příslušně označených obalech o objemu nejvýše 10 litrů a technické
plyny pro svařování.
4. Přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické směsi, které nebyly v pracovní den
spotřebovány, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu „Společnosti“
odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo pro uložení
uvedených látek musí být písemně uvedeno v Povolení, musí splňovat požadavky pro
ukládání nebezpečných chemických látek a směsí, a jejich množství nesmí požární
zatížení příslušného prostoru nad stanovenou mez.
5. „Externí firma“ je povinna zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány
nebezpečné chemické látky a směsi, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
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6. Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a směsí není dovoleno v
areálu „Společnosti“ ukládat, „Externí firma“ je povinna tyto obaly odvézt v den jejich
vyprázdnění, pokud není smluvně ujednáno jinak.
7. Všechny dodavatelem do areálu „Společnosti“ dovezené kontejnery nebo nádoby s
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí mít technické vlastnosti odpovídající
uložené chemické látce a směsi, jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými
právními předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek. Kontejnery musí
být uloženy tak, aby jejich štítky a symboly byly snadno dosažitelné a čitelné bez nutnosti
dotýkat se příslušného kontejneru.
8. Během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky a směsi do jiných
než originálních obalů.
9. Není dovoleno čištění obalů od chemických látek a směsí na území „Společnosti“, jejich
vyplachování příp. vylévání jejich obsahu do kanalizace v areálu.
10. V případě havarijního úniku chemických látek a směsí se postupuje podle platného
Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek. Havarijní plán je k dispozici u
každého mistra nebo vedoucího dotčeného provozu.

11. Nakládání s odpady
1. „Externí firma“, jejíž činností v areálu „Společnosti“ vznikl odpad, je původcem a
zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných prací, ve smyslu zákona
o odpadech. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.
2. Není-li předem dohodnuto jinak, je „Externí firma“ povinna ukládat odpad do vlastních
řádně označených nádob nebo kontejnerů. V případě využívání kontejnerů „Společnosti“
je povinna třídit vznikající odpady.
3. „Externí firma“ je povinna v rámci kontraktu doložit oprávnění pro nakládání s
nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo doklad servisní organizace, kterou si
ke splnění této povinnosti najal, pokud bude s odpady nakládat jinak, než je jejich
shromažďování.

12. Ochrana spodních a povrchových vod
1. Zaměstnanci „Externí firmy“ jsou povinni udržovat své provozní a dopravní prostředky
tak, aby neznečišťovaly komunikace a prostory v areálu „Společnosti“; jediným
adekvátním zajištěním v případě úkapu je použití vhodného sorbentu v záchytné vaně.
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2. V případě havarijního úniku provozních kapalin na zpevněnou plochu, do kanalizace,
do půdy nebo dojde-li ke kontaminaci vod, je „Externí firma“ povinna havárii neprodleně
oznámit „Pověřenému zástupci Společnosti“.

13. Kontaktní informace
Je-li nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním dodržování
povinností stanovených v těchto pokynech kontaktujte „Pověřeného zástupce Společnosti“.
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