VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ EXTERNÍCH
PRÁVNICKÝCH I FYZICKÝCH OSOB V AREÁLU SPOLKU PRO CHEMICKOU A
HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLEČNOST (příloha 1)
Tento dokument stanoví základní podmínky pro činnost fyzických a právnických osob (dále jen
„Dodavatel“) působících v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, IČ: 000 11 789 (dále také jen „Spolek“) a pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany, prevence závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí,
ochrany areálu, ochrany životního prostředí a jiných oprávněných zájmů Spolku platná pro
Dodavatele, jiné fyzické osoby, právnické osoby a jejich subdodavatele, jakož i jejich zaměstnance
působící a pohybující se v areálu Spolku v souvislosti s činností Dodavatele (dále jen „Dotčené
osoby“).
Předání staveniště

I.

Spolek předá Dodavateli protokolem staveniště pro realizaci předmětné stavby/díla a stanoví nutné
podmínky pro realizaci stavby/díla, zařízení staveniště apod., které nebudou obsaženy v realizační
smlouvě uzavřené mezi MF ČR a Dodavatelem (dále jen „Realizační smlouva“) nebo v realizačním
projektu.
II. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany, havarijní prevenci, ochrany majetku a ochrany životního prostředí
1.

Závazné předpisy

1.1.

Při pohybu a činnostech v areálu Spolku jsou Dotčené osoby povinny dodržovat všechny
požadavky právního řádu ČR a EU v aktuálním platném znění.

1.2.

Dotčené osoby se zavazují vždy dodržovat při vstupu a během pobytu v areálu Spolku všechny
závazné podnikové předpisy Spolku, se kterými byli seznámeni, a to vždy v aktuálně platném
znění (změny jsou zveřejňovány v Oznamovateli vydávaném správcem integrovaného systému
řízení (dále jen „SIMS“) Spolku). Závaznými podnikovými předpisy Spolku jsou
vnitropodnikové směrnice (dále „PS“) a předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci, požární ochraně, prevenci havárií, dopravě, ochraně majetku a ochraně životního
prostředí. Dále jsou Dotčené osoby povinny dodržovat provozní a další předpisy, vztahující se
k jejich místům výkonu práce, k zařízením ve vlastnictví Spolku, a dále k místům nacházejícím
se v areálu Spolku, na něž Dotčené osoby budou vstupovat za účelem provádění Realizační
smlouvy a činností s předmětem Realizační smlouvy souvisejících.

1.3.

Pokud je v těchto všeobecných podmínkách uveden odkaz na konkrétní legislativní předpis, je
vždy myšleno jeho aktuální znění popř. předpis, kterým byl obsahově uvedený předpis
nahrazen.

1.4.

Pokud se jakékoli právo či povinnost uvedené v těchto všeobecných podmínkách týká jakékoli
věci, zařízení nebo jiného práva náležícího Spolku, rozumí se jím i jakákoli věc, zařízení nebo
právo dalších osob, které s v rozhodnou dobu nacházejí v areálu Spolku bez ohledu na to, kdo
jejich skutečným vlastníkem.

1.5.

Pro provoz na značených silničních komunikacích platí pravidla platná pro veřejné komunikace.
Provoz na neznačených a účelových komunikacích a manipulačních plochách provozů se řídí
PS 470 Dopravní provozní řád.
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2.

Seznámení s předpisy Spolku pro působení v areálu Spolku
Spolek se zavazuje seznámit Dodavatele a Dotčené osoby se závaznými podnikovými předpisy
poskytnutím textů těchto předpisů v souladu s ustanovením PS 1205 – Seznamování cizích firem
s podnikovými předpisy. Podnikové předpisy stanovené v této PS jsou pro Dodavatele závazné.

2.1.

Na základě žádosti, která musí obsahovat:



identifikaci Dodavatele,
seznam pracovníků Dodavatele a pracovníků subdodavatelů, kteří budou vstupovat na
území Spolku a provádět činnost na pracovištích a zařízeních Spolku,
 rizika vyplývající z činnosti Dodavatele - bude přílohou „zápisu o předání pracoviště“,
 základní technologické postupy pro prováděnou činnost, z nichž budou vyhodnocena rizika
těchto činností - bude přílohou „zápisu o předání pracoviště“,
 fotokopie odborné způsobilosti k prováděným činnostem, pokud je pro danou činnost
legislativou požadováno - bude přílohou „zápisu o předání pracoviště“,
zajistí Spolek všeobecnou vstupní instruktáž pro výkon pracovních činností v areálu Spolku a
následná školení na pracovištích Spolku pro Dotčené osoby (včetně pracovníků jejích
subdodavatelů), seznámení s provozními předpisy, místními podmínkami, riziky a zdroji
možného ohrožení na daném pracovišti, které bude předmětem jejich činností dle Realizační
smlouvy nebo s ní souvisejících.
2.2. Po dobu trvání Realizační smlouvy je Dodavatel povinen pravidelně 1x měsíčně, do 5. dne
v příslušném měsíci, přebírat aktualizované texty podnikových směrnic Spolku související s
činností Dodavatele v areálu Spolku (PS 1205). Dodavatel může také využít následující způsoby
převzetí textů podnikových směrnic Spolku:
- z webových stránek Spolku (webová adresa: www.spolchemie.cz - přihlásit/zákaznický
servis; potřebné instrukce pro převzetí podnikových směrnic Spolku je možno získat na
vyžádání od zástupců Spolku),
- prostřednictvím informačního systému pro správu podnikových směrnic distribuovaného
SIMS Spolku.
Zahájení jakýchkoli činností v areálu Spolku je podmíněno písemným převzetím souboru
vnitropodnikových směrnic platných ke dni podpisu této smlouvy, a výslovným potvrzením, že
Dodavatel byl s jejich zněním ze strany Spolku řádně seznámen.
Dodavatel si zabezpečí vlastními prostředky do 30 dnů od změny předpisů doškolení a
seznámení Dotčených osob se závaznými podnikovými předpisy, a vystaví záznamy
k prokázání tohoto doškolení, které je povinen archivovat po dobu 3 let. Prokazatelné
seznámení se závaznými podnikovými předpisy je Dodavatel povinen zabezpečit také u všech
Dotčených osob, pokud využívá jejich služeb a práci na území areálu Spolku.
3.

Seznámení s riziky pro působení v areálu Spolku

3.1.

Pokud bude Dodavatel nebo jakákoli Dotčená osoba nakládat s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky (dále jen „CHLaP“), musí být před zahájením tohoto nakládání Dotčené
osoby prokazatelně proškoleni odborně způsobilou osobou dle zákona č. 350/2011 Sb., o
chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č.
350/2011 Sb.“).
Dodavatel musí podle zákona č. 350/2011 Sb., písemně informovat Spolek o proškolení svých
pracovníků, kteří se předmětných činností účastní.
V případě činnosti s CHLaP na zařízeních nebo v prostorech Spolku zajišťuje školení Spolek.
V případě, že Dodavatel bude při své činnosti uvnitř areálu Spolku umísťovat v areálu nebo
v jakémkoliv zařízení nebezpečné látky uvedené v zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií, je povinen si před zahájením této činnosti vyžádat souhlas Spolku a zpracovat
odpovídající dokumentaci dle požadavků v tomto odstavci uvedeného zákona. Kopii této
schválené dokumentace je povinna neprodleně předat referátu bezpečnosti a ochrany zdraví
Spolku. Dodavatel tím dává souhlas se zapracováním v této dokumentaci uvedených dat do

3.2.
3.3.
3.4.
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Bezpečnostní zprávy Spolku a s ní související dokumentace.
3.5.

V případě, že je nakládáno s CHLaP vyjmenovanými v zákoně č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve
znění pozdějších předpisů, a to v množství stejném nebo vyšším, než je uvedeno v prováděcím
předpisu k tomuto zákonu, je Dodavatel povinen zpracovat plán pro případy havarijního
ohrožení jakosti vod a tento po odsouhlasení Spolkem (útvar OŽP) předložit vodoprávnímu
orgánu ke schválení. Kopii schváleného dokumentu pak Dodavatel předá Spolku.

4.

Spolupráce Spolku a Dodavatele

4.1. Spolek a Dodavatel jsou povinni zajistit, aby jejich činnosti a práce jejich zaměstnanců byly
organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni zaměstnanci obou subjektů a dále
spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. Dále jsou povinni zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovišti i pro třetí osoby, zejména subdodavatele a jejich zaměstnance, kteří
jsou nebo budou činní na příslušném pracovišti.
4.2. Dodavatel je povinen plnit podmínky, které budou stanoveny v povoleních ke svářečským
pracím, k používání otevřeného ohně, ve výkopových povoleních a ve stavebním povolení,
vydaném pro realizaci díla dle Realizační smlouvy.
4.3. Dodavatel se zavazuje nakládat s odpady v souladu s platnými právními předpisy, když zejména
není oprávněn vytvářet shromažďovací místa odpadů bez písemného souhlasu Spolku.
Shromažďovací místa odpadů musejí odpovídat požadavkům zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění a požadavků PS 9022 Ochrana životního prostředí. Nádoby
obsahující odpad musí být označeny názvem obchodní společnosti a údaji dle příslušné
legislativy. Dodavatel je dále povinen:
 vést evidenci odpadů, které při jeho činnosti vzniknou, za tím účelem zajistí všechna potřebná
měření, vážení, vyhodnocení a doklady


odstranit na vlastní náklady veškeré odpady, které vzniknou při jeho činnosti



upřednostňovat řešení, které alespoň z části vzniklé odpady využije efektivněji, než je pouhé
zneškodnění (možnosti druhotného využití)

4.4. Dodavatel se zavazuje, že pokud se jeho odpadní vody vypouštěné do kanalizace Spolku budou
složením lišit od vod splaškových, bude o této skutečnosti informovat Spolek (útvar OŽP) a
následně s ním bez zbytečného odkladu vstoupí v jednání o způsobu nakládání s odpadními
vodami.
4.5. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele nebo jakékoli jiné Dotčené osoby, ke
kterému dojde na pracovištích Spolku, postupuje Dodavatel v souladu s nařízením vlády č.
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a PS 9023
Havarijní připravenost a reakce. O pracovním úrazu zaměstnance Dodavatele nebo jiné Dotčené
osoby musí být neprodleně Spolek informován prostřednictvím dispečinku Spolku (dále jen
„IZD“).
5.

Provádění kontroly

5.1. Odborné útvary Spolku jsou oprávněny provádět kontrolu dodržování požadavků kladených na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární a havarijní prevenci a na ochranu životního
prostředí při pracích a činnostech prováděných v areálu Spolku.
5.2. V rozsahu požární a havarijní prevence a ochrany životního prostředí je Spolek oprávněn
provádět tyto kontroly i na zařízeních Dodavatele resp. v prostorách jím užívaných v areálu
Spolku. Kontrola bude prováděna pracovníky odborných útvarů Spolku a za přítomnosti
určeného zástupce Dodavatele. Z kontroly bude pořizován zápis a závady budou
dokumentovány např. fotografickým záznamem.
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III. Vzájemné vztahy při poskytování služeb
1.

Práva a povinnosti Společnosti

1.1. Dodavatel nesmí svojí činností ohrožovat nebo jinak omezovat činnost pracovišť Spolku.
1.2. Způsobí-li Dodavatel, jakákoli z Dotčených osob či třetí osoby, které se pohybují v areálu Spolku
se souhlasem Dodavatele či Dotčených osob, jakékoliv škody Spolku, či třetím osobám, je
Dodavatel povinen tyto škody v plném rozsahu a bezodkladně uhradit.
2.

Práva a povinnosti Spolku

2.1. Spolek nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vstoupit do nemovitostí a na plochy, jež
Dodavatel užívá v rámci provádění Realizační smlouvy, a to vždy po předchozí dohodě s
Dodavatelem a za účasti jeho zástupce, zejména za účelem výkonu územně technické činnosti,
kontrol energetických zařízení, oprav inženýrských sítí a zařízení Spolku umístěných
v pronajímané nemovitosti, na pronajímané ploše či v jejich bezprostřední blízkosti.
2.2. Spolek poskytne Dodavateli energie a média (elektrická energie, teplo, voda, zemní plyn,
stlačený vzduch, plynný dusík) potřebné k řádnému provedení činností dle Realizační smlouvy
napojením na rozvodné zařízení Spolku, a to za podmínek stanovených v PS 751 a Obchodních
a technických podmínkách pro poskytování energií. Média a energie nutné pro provoz činnosti
Dodavatele budou poskytnuty na základě samostatné smlouvy prostřednictvím provozu Výrobna
Energií za smluvní úhradu. Aktuální ceník Spolkem poskytovaných energií je k dispozici na
internetových stránkách: www.spolchemie.cz
2.3. Spolek umožní Dodavateli napojit se na areálový systém sběru splaškových a dešťových
odpadních vod za obvyklých podmínek a cen odpovídajících podmínkám a cenám stanoveným
koncovým čistícím zařízením provozovaným obchodní společností Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 490 99 451. V případě
požadavku na vypouštění odpadních vod obsahujících znečištění chemickými látkami a směsmi
rozhoduje o podmínkách a možnostech napojení na areálový systém sběru a čištění odpadních
vod vedoucí útvaru ochrany životního prostředí, přičemž má právo vypouštění těchto odpadních
vod odmítnout.
2.4. Spolek je oprávněn omezit nebo přerušit služby dle bodů 2.2. a 2.3. bez předchozího upozornění
při:
a) vzniku průmyslové havárie, požáru či jiné závažné mimořádné události a při nebezpečí
jejich vzniku,
b) události charakteru živelné pohromy (bouře, vichřice, povodeň, sesutí půdy, námraza
apod.),
c) vzniku a likvidaci poruchy v rozvodné soustavě všech druhů energií, kdy porucha nastala
nezávisle na vůli Spolku a brání mu ve splnění jeho povinností,
d) provádění regulačních opatření podle regulačního plánu, nebo při jejich nedodržení
Společností,
e) vzniku úrazu na rozvodném zařízení a při odstraňování jeho následků,
f) omezení nebo zastavení vypouštění odpadních vod z areálu Spolku na základě rozhodnutí
orgánů na úseku vodního hospodářství nebo správce komunální kanalizace, na kterou je
Spolek napojen,
g) v případě jiných obdobných skutečností.
Omezení či přerušení služby z výše uvedených důvodů nebude považováno za porušení smluvní
povinnosti ze závazkového vztahu.
2.5. Omezení nebo přerušení služby z důvodu provádění plánovaných rekonstrukcí, údržbových a
revizních prací na svém zařízení je Spolek povinen písemně oznámit Dodavateli alespoň 10 dní
předem s tím, že přesný termín Spolek potvrdí telefonicky nejméně 2 dny před omezením nebo
přerušením služby.
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2.6. V případě bezprostředního ohrožení životů a zdraví osob v areálu Spolku, jakož i při hrozbě
průmyslové nebo ekologické havárie jsou pracovníci IZD a požární ochrany (dále jen „HZS“)
Spolku oprávněni provést odpovídající zásah vedoucí k odvrácení nebezpečí bez souhlasu
Dodavatele nebo Dotčených osob, a to i na jejich majetku a následně vyúčtovat Dodavateli
náklady na tento zásah vynaložené. Způsobí-li při takovém zásahu Spolek nebo jeho zaměstnanci
škodu Dodavateli, je Spolek povinen nahradit pouze škody, které nesouvisely s bezprostředním
odvrácením výše uvedených havarijních stavů nebo byly nepřiměřené hrozícím škodám a
rizikům.
2.7. Spolek je oprávněn zastavit činnost Dodavatele v případech, které mohou ohrozit nebo již přímo
ohrožují provoz okolních výrobních provozů, zejména sousedního provozu nové membránové
elektrolýzy (dále jen „Nová elektrolýza“). Jedná se např. o situace, kdy se opatření ze strany
Dodavatele při provádění demolic objektů a zemních prací, především proti působení prachu,
projeví jako nedostatečná. Postup provádění demoličních prací musí být koordinován se
Spolkem a prováděn tak, aby nedošlo k omezení výroby ani k ohrožení okolních výrobních
provozů a infrastruktury (např. potrubní mosty).
IV. Odevzdání a převzetí díla
Dodavatel před zahájením řízení o odevzdání a převzetí díla předloží tyto doklady:
- dokumentaci skutečného provedení díla včetně všech změn a doplňků a zakreslených odchylek
podle skutečného provedení díla (ve 2 vyhotoveních v písemné i elektronické podobě v příslušných
formátech např.: .doc, .xls, .dgn.)
- Revizní zprávy, protokoly o zkouškách, doklady o jakosti, manuály, provozní předpis atd.
V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana
Dodavatel je povinen provádět předmět díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Zejména je povinen:
•

•
•
•
•

vyhodnotit, zda stavba naplňuje kritéria stanovená § 15, odst. (1) Zákona č. 309/2006 Sb;
pokud ano, zajistí určení koordinátora stavby, doručení oznámení o zahájení stavby na
příslušný OIP a případně zpracování plánu BOZP, naplní-li stavba kritéria stanovená § 15,
odst. (2) téhož zákona.
prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance a kompetentní zaměstnance Spolku s riziky
vyplývajícími z jejich práce v místě provádění díla a opatřeními proti jejich působení.
zajistit, aby jeho zaměstnanci a všechny další Dotčené osoby, prováděli činnosti pouze ve
Spolkem vymezeném staveništi.
zajistit zabezpečení a označení staveniště v souladu s Přílohou č. 1 NV č.591/2006 Sb.
zajistit dodržování všech povinností stanovených předpisy o požární ochraně, zvláště při
výkonu požárně nebezpečných činností jako jsou práce s otevřeným ohněm, nakládání s
hořlavinami apod.

Dodavatel odpovídá v celém rozsahu za bezpečnost všech prací prováděných dle Realizační smlouvy,
a to jak vlastními pracovníky, popřípadě subdodavateli, tak i jinými osobami. Této odpovědnosti se
Dodavatel nemůže zbavit ani ji delegovat na někoho jiného.
V případech, kdy při realizaci demoličních nebo transportních prací na hranicích staveniště (zejména
východní hranice na styku s provozem Nové elektrolýzy tj. výrobou chlóru a vodíku) by mohlo dojít
k poškození zařízení nebo omezení provozu výrobních technologií Spolku, je Dodavatel povinen o této
skutečnosti Spolek informovat v dostatečném předstihu (min. 24 h) a po dohodě se Spolkem přijmout
taková technická a organizační opatření, aby bylo vyloučeno riziko poškození těchto zařízení a
závažné havárie.
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VI. Skladovací a manipulační plochy
Dodavatel je povinen se za účelem provádění díla pohybovat pouze v prostorách, případně
manipulačních plochách vymezených při předání staveniště. Předměty, prostředky, popř. věci, které
buď slouží k provádění díla, nebo se stanou součástí díla, je povinen řádně skladovat v prostorách
vymezených mu k tomu Spolkem a řádně je zabezpečit před odcizením. Dodavatel je povinen výše
zmíněné prostory udržovat v řádném, uklizeném stavu. Po provedení díla je povinen tyto prostory
uvést do původního případně dohodnutého stavu, a předat je Spolku formou písemného protokolu.
VII. Ochrana třetích osob
Dodavatel při pohybu vozidel v rámci stavby musí zabránit omezování provozu na přilehlých
komunikacích a musí být zamezeno znečištění komunikací ležících mimo vlastní areál Spolku.
Pro přepravu zemin a sutí mezi staveništěm a deponiemi smí Dodavatel používat pouze určené
dopravní trasy a zajistit průběžný úklid těchto tras dle míry znečištění nebo na výzvu Spolku.
Prokazatelné škody třetím osobám, kterou způsobí Dodavatel, je povinen odstranit na své náklady a
svým jménem, a to i v případě, že škoda byla způsobena jakoukoli z Dotčených osob.
VIII. Neplnění povinností
1.1. Pokud Dodavatel nebo jakákoli z Dotčených osob:
a) nesplní některou ze svých povinností uvedených v těchto všeobecných podmínkách nebo,
b) nesplní některou ze svých povinností, na které se obě smluvní strany dohodly nebo,
c) neumožní výkon práv Spolku,
je Spolek oprávněn požadovat a Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dle čl.
VIII. 2 „– Sankční řád“ za každé zjištěné a prokázané neplnění příslušné povinnosti.
1.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Spolku na náhradu škody v plné výši, která byla
Spolku nebo jiných osobám způsobena nesplněním předmětných povinností.
1.3. Porušení povinností a s tím související odpovědnosti za škodu škody ze strany Dodavatele, je
založena na objektivní odpovědnosti Dodavatele.
1.4. V případě, že dojde z důvodů souvisejících s činností Dodavatele k překročení emisních limitů
stanovených a předepsaných Spolku orgány veřejné moci a následnému uložení sankce Spolku
ze strany orgánů veřejné moci, je Dodavatel povinen škodu v podobě předmětné sankce vzniklou
Spolku neodkladně nahradit. V pochybnostech se má za to, že limity byly překročeny z viny
Dodavatele.
1.5. V případě, že dojde z důvodů souvisejících s činností Dodavatele dle Realizační smlouvy ze
strany třetích osob k vymáhání náhrady škody způsobené Spolkem, je Dodavatel povinen
takovou škodu v podobě předmětného nároku třetí osoby neodkladně Spolku nahradit.
1.6. V případě, že za porušení předpisů Dodavatelem nebo jakoukoli z Dotčených osob bude Spolku
uložena pokuta vnějšími kontrolními orgány správy, je Dodavatel povinen tuto pokutu Spolku
neodkladně uhradit.
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VIII.2 Sankční řád
1. sankce

1

Závažné porušení ustanovení této
Rámcové smlouvy nebo PS, dále
v tabulce Smluvních pokut neuvedené

2

Porušení podnikových předpisů či
platných právních norem z hlediska
BOZP, PZH, ochrany životního
prostředí

3

Porušení zásad bezpečné práce (PO)
v areálu Spolku s ohrožením více
osob

2. sankce

3. sankce

5 000- 50 000 Kč + dle závažnosti i zákaz
vstupu do areálu společnosti nebo výpověď
smlouvy

50 000 Kč

Gestor

ŘV

3 000 Kč

20 000 Kč

2 000 Kč

10 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

RBOZ

10 000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

RBOZ

RBOZ

HSE

4

Práce v areálu Spolku bez příslušné
odborné kvalifikace

5

Nesplnění ohlašovací povinnosti při
mimořádných událostech

10 000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

6

Nepoužití stanovených osobních
ochranných pomůcek a prostředků při
práci na pracovištích a zařízeních
Spolchemie Group jednotlivcem

500Kč

2 000Kč

10 000 Kč

RBOZ

7

Neodstranění závad z kontrol BOZP,
PZH, PO, OŽP provedených Spolkem

2 000 Kč

10 000 Kč

50 000 Kč

HSE

8

Nezajištění
výkopových
prací
v souladu s nařízením vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích

3 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kč

10 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

9

Kouření v areálu
vyhrazená místa

Spolku

mimo
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zákaz vstupu
RBOZ,
do areálu
DOPRAVA
společnosti

HZSP

Použití mobil. tel./jiného zařízení bez
10 elektr.
krytí
v prostorech
s nebezpečím výbuchu
Nepovolená práce se zvýšeným
požárním
nebezpečím
(sváření,
11
řezání, apod.), nezajištění požárního
dohledu po skončení práce s ohněm

12

Vědomé zneužití průkazu ke vstupu
do areálu Spolku

1) vstup nebo pokus o vstup do areálu
Spolku pod vlivem alkoholu/
13
omamných látek,

2 000 Kč

10 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

HZSP,
RBOZ

10 000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

HZSP,
RBOZ

zákaz vstupu
do areálu
společnosti

2 000 Kč

2) odmítnutí podrobit se kontrole

SMÚ

10 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

SMÚ

14

Zneužití karty k vjezdu do areálu 2 000 Kč +
Spolku
odebrání karty

SMÚ

15

Vědomé
neoprávněné
propustky na materiál

10 000 Kč +
zákaz vstupu
do areálu a.s.

SMÚ

16

vystavení

1) vynášení materiálu z areálu Spolku
bez propustky,
2) odmítnutí podrobit se kontrole na
vrátnici

Fotografování a filmování výrobních
17 technologií a zařízení bez povolení
správce objektu

2 000-Kč

3 000 Kč

10 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

10 000 Kč

SMÚ

zákaz vstupu
do areálu
společnosti

50 000 Kč +
Emise škodlivin do vody/ovzduší
18
zákaz vstupu
způsobená úmyslně
do areálu a.s.

vedoucí
provozu,
správce
objektu
OŽP

10000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

OŽP

Emise škodlivin do vod vedoucí
20 k překročení limitů na výstupu
z areálu Spolku

50 000 Kč

100 000 Kč
+ zákaz vstupu
do areálu
společnosti

OŽP

21 Porušení zásad při nakládání s
odpady (v případě nebezpečných

2 000Kč

10 000 Kč

19

Emise škodlivin do vody/ovzduší
způsobená nedbalostí
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50 000 Kč
+ zákaz vstupu

OŽP

odpadů dvojnásobek sazby)

do areálu
společnosti

Porušení
zásad
při
nakládání
s CHLaS, Nedodržení požadavků
vyhlášky ministra zahraničních věcí
č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o
mezinárodní
silniční
přepravě
22
nebezpečných věcí a Úmluvy o
mezinárodní železniční přepravě,
zejména Řádu pro mezinárodní
železniční přepravu nebezpečných
věcí RID

2 000Kč

10 000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
HSE,
do areálu
DOPRAVA
společnosti

Porušení dopravních předpisů zákazových
značek,
nehoda,
23 neohlášené omezení provozu na
značených
vnitropodnikových
komunikacích

2 000 Kč

5 000 Kč

zákaz vstupu
do areálu
DOPRAVA
společnosti

Porušení zásad bezpečné manipulace
a skladování

2 000 Kč

10 000 Kč

zákaz vstupu
do areálu
společnosti

5 000 Kč

zákaz vstupu
DOPRAVA,
do areálu
RBOZ
společnosti

5 000 Kč

20 000 Kč

50 000 Kč
+ zákaz vstupu
DOPRAVA
do areálu
společnosti

2 000 Kč

5 000 Kč

zákaz vstupu
do areálu
společnosti

VP

10 000 Kč

zákaz vstupu
do areálu
společnosti

VP

10 000

Zákaz vstupu
do areálu
společnosti

HZSP

24

Pohyb nepovolaných osob v kolejišti,
přelézání vagónů, zasahování do
25
1 000-2 000 Kč
průjezdného průřezu a volného
schůdného profilu kolejiště apod.
Omezení průjezdného průřezu a
26 volného schůdného profilu kolejiště
bez souhlasu provozovatele vlečky.

27

Pohyb po
ohlášení

cizím

pracovišti

bez

Nepořádek na plochách v areálu a na
28
pracovištích Spolku

Porušení předpisů na úseku PO ve
29
smyslu § 78 zák 133/1985 Sb.

2 000-Kč

2 500

Porušení Obchodních a technických
Dle ustanovení
30 podmínek pro poskytování energií
OTP
(OTP)
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RBOZ

VPE

Spolek Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
prostředí
ŘV

ředitel Výroby

HZSP velitel HZS podniku

OŽP

ved. provozu Ochrany životní

DOPRAVA

ved. odd. Doprava

VPE

ved. Skupiny Energetika

RBOZ ved. ref. Bezpečnosti a ochrany zdraví VP

vedoucí pracoviště

SMÚ

ved.skupiny HSE

ved.skupiny Správa majetku a údržby

HSE

POZN k sankci č. 2 a 3: sankce se uplatní v případě opakování stejného nebo obdobného
přestupku v průběhu 1 roku od spáchání prvního přestupku nebo při opakovaném
neodstranění závady ve stanovené lhůtě.
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