1. Předmět směrnice
Tato směrnice řeší základní zásady systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) a ochrany životního prostředí se smluvními dodavateli společnosti STRIX CHOMUTOV
a.s.

2. Základní povinnosti zhotovitelů díla
Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na
všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

2.1. Prevence rizik
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:
•

•

zajistit, aby činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, požadavky na bezpečnost
o ochranu zdraví jednotlivých zaměstnavatelů, pokud na jednom pracovišti plní úkoly
zaměstnanci více zaměstnavatelů. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a
více zaměstnavatelů, tito jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a
vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele a spolupracovat při
zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro
všechny zaměstnance na pracovišti.

2.2. Životní prostředí a odpadové hospodářství
2.2.1. Odpadové hospodářství
Zhotovitel je v oblasti odpadového hospodářství povinen:
1. udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi,
2. na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností,
3. zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho
prováděcích vyhlášek, v platném znění,
4. třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií,
5. shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a
předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s
ostatními nebo nebezpečnými odpady),
6. zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona,
7. na vyžádání objednatele předložit evidenci odpadů,
8. pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru odpadů a pokud bude zhotovitel
vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat systém třídění a
ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se zneškodněním
odpadů v dohodnuté výši,
9. pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude shromažďován v rámci systému
tříděného sběru zavedeným objednatelem, tento odpad shromáždit a zneškodnit na své
náklady dle platné legislativy.

Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a
příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré
pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem
uhradí zhotovitel.

2.2.2. Ochrana prostředí
Zhotovitel v oblasti ochrany prostředí je povinen plnit tyto povinnosti:
1. vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do
půdy či vod a nebude bezdůvodně ponecháván v běhu spalovací motor. Zhotoviteli se
zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi,
2. zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s
odpady, které vzniknou při jeho činnosti a plně nese následný možný finanční postih ze
strany orgánů státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za
nedodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí,
3. zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných
chemických látek a směsí a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a
nakládá s nimi dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v
platném znění. Pro nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované dle zákona č. 350/2011
Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění je zhotovitel povinen
předložit objednateli doklady o proškolení oprávněnou osobou zaměstnanců zhotovitele,
kteří s těmito látkami a směsmi pracují,
4. zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 460/2004 Sb., o ochraně přírody a krajiny v
platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu
stavby. Povolení ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 460/2004 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění a v zátopových územích toto povolení zajistí
ještě od vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v
platném znění,
5. zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím
využívaných prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy.
Dále je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou.
Cílem kontroly bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany
životního prostředí a ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena
zhotoviteli minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku,
6. zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji,
7. pokud je na stavbu zpracován Havarijní plán a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci
plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi.
Zhotovitel s tímto Havarijním plánem bude seznámen písemně před zahájením vlastní
činnosti,
8. zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících
se k předmětu díla.

2.3. Bezpečnost a ochrana zdraví
2.3.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací platné předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo
zanedbáním platných bezpečnostních předpisů podle příslušných ustanovení zákoníku práce
zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na prováděcí či
související předpisy, především na zákon č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.
2.3.2. Zhotovitel a objednatel jsou 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 BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel ve

smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů(§ 101, odst.
3) písemně předá objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z jeho činnosti.
2.3.3. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele:
bezpečnostní technik – odborně způsobilá osoba v prevenci rizik /dále jen OZO/,
koordinátor, energetik, pracovník kontroly jakosti apod., jakož i řídicích pracovníků stavby
(mistr, stavbyvedoucí). V případě zjištění porušování předpisů týkajících se BOZP ze strany
zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů
kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele, včetně respektování zákazu práce či
vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla.
2.3.4. Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní
pokyny:
a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se stavbyvedoucím. Předmětem
projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest.
Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno
upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa
provádění díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i
upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních
úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s
pracovními riziky. Další součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním
prostředků první pomoci. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí
svými podpisy zodpovědný zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž
odpovědni za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s
obsahem ujednání. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele popř. dalších kontrolních orgánů
objednatele (zejména OZO) je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o
předepsaném školení zaměstnanců zhotovitele a dalších dokumentů týkající se BOZP. V
případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého
nebyla žádné ze stran určena odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele
poškozeného zaměstnance.
b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni
používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména
ochranné přilby, ochranná obuv, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené
příslušnými předpisy, zejména § 104 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů v návaznosti na NV č. 495/2001 Sb.. Zhotovitel je povinen zajistit pro
své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich
používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a
ostatní zařízení, která jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a mají předepsané revize a další potřebné doklady
pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů
objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit
tyto platné doklady.
c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či
ochranné přilby identifikačním štítkem, obsahujícím název firmy zhotovitele, a to tak, aby
nemohlo dojít pod identifikačním štítkem k znehodnocení ochranné přilby.
d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit
pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým
a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
všech podřízených zaměstnanců. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v
případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který
bude objednatelem seznámen s pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

na stavbě a s riziky objednatele. Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení „zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně rizik objednatele“ u dalších zaměstnanců
zhotovitele.
e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti v návaznosti na povinnosti
dle § 3, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a dále se řídí povinnostmi
vyplývající zejména z § 2 NV č. 591/2006 Sb. Zejména je povinen odvážet zbytky
materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená v zápise o
předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené pracovní
prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být
vedena v souladu s vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů a
navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele.
f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny
ve smyslu přílohy č. 1 k NV č. 591/2006 Sb., případně dle dalších pokynů objednatele.
g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde
plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce, o rizicích a možnostech
vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen
komunikací, které jim byly určeny objednatelem.
h) Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k
tomu budou určeny objednatelem, a to v souladu přílohou č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.
i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných firem, pracujících pro
zhotovitele.
2.3.5. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele
oznámit příslušnému stavbyvedoucímu objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním
deníku.
2.3.6. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit vedoucímu
pracoviště objednatele (stavbyvedoucí, mistr), aby objednatel měl okamžitou možnost
zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. A dále se zhotovitel řídí § 105 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na NV č. 201/2010
Sb.
2.3.7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla informovat objednatele o svých
zaměstnancích/pracovnících, ale i o zaměstnancích/pracovnících svých subdodavatelů.
Zhotovitel se dále zavazuje, že zaměstnanci jiného zaměstnavatele, vykonávající práce na
jeho pracovištích, obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k
zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první
pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí dle § 103, odst. 1, písm.
g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na §
101, odst. 3 zákoníku práce.
2.3.8. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek,
donášení těchto na pracoviště, jakož i zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických
nápojů a jiných návykových látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí
dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V
případě pozitivního výsledku nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci
zhotovitele vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni
vyžadovat a provádět stavbyvedoucí objednatele; v době jeho nepřítomnosti jím určený
zástupce.
2.3.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která od

objednatele převzal.
2.3.10. Za porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů se zhotovitel zavazuje uhradit následující
smluvní pokuty:
a) opakované nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci10 000,- Kč/přilbu
b) nezajištění výkopu 20 000,- Kč/závadu
c) nezajištění přechodu 20 000,- Kč/ks
d) nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní) 30 000,- Kč/případ
e) nepoužívání jiných OOPP 2 500,- Kč/zaměstnance
f) jiné porušení povinnosti 10 000,- Kč/případ
g) nepředání požadovaných dokladů 20 000,- Kč/případ
a dalších 10 000,- Kč za každý den a případ za neodstranění závady v termínu stanoveném
objednatelem až do sjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou
dotčen. Při zjištění požití alkoholu či jiných návykových látek na pracovišti, je zhotovitel
povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat a nahradit jiným pracovníkem. Pracovníci
zhotovitele a jeho podzhotovitelů jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové
zkoušce prováděné objednatelem. Odmítne-li se pracovník zhotovitele či jeho
podzhotovitele podrobit dechové zkoušce, má se za to, že požil alkohol či jinou návykovou
látku a bude ze stavby zhotovitelem odvolán.

2.4. POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)
2.4.1. Práva a povinnosti účastníků v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně závazných
právních předpisů příp. i ČSN.
2.4.2. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou
povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti
požární ochrany dle obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní
činnosti.
2.4.3. Povinnosti zhotovitele:
a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO
související.
b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo
objektů se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro
zhotovitele.
c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště objednatele a před započetím
práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a dále dle §§ 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
v platném znění,
d) Dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním
nebezpečím byly tyto objekty požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty,
požární dozor). V místech se zvýšeným požárním nebezpečím zajistit povolení k těmto
pracím a následný předepsaný dohled.
e) Předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích
předaných zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru
hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům.

f) Provádět kontrolní činnost ve svých objektech v souladu s předpisy o PO.
g) Zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních
prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v
tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které souvisejí s prováděnými
činnostmi.
2.4.4. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí je uvedeno v § 4 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana na
drahách
2.5.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace
díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji,
musí mít uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, v platném znění. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na
jinou osobu mimo objednatele. Zhotovitel musí předložit na vyžádání objednatele doklady o
odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců podílejících se na provozování a
organizování drážní dopravy, podle předpisu ČD D 2, předpisu ČD Ok 2 (prozatímní,
schválen rozhodnutím dne 21.12.2004 pod .j. 63080/04-O10, nahrazující drážní předpisy
ČD Ok 2, 2/1 a 2/2) a vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších změn a novelizací
těchto předpisů a vyhlášek. U speciálních drážních vozidel je povinen předložit bez
zbytečného prodlení objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti. Zaměstnanec
určený k výkonu činnosti na drážním tělese popř. v jeho blízkosti je povinen absolvovat
školení v KABINETU ČD, kde musí být seznámen se základním bezpečnostním předpisem
SŽDC BP1 ve znění pozdějších předpisů a zároveň musí být seznámeni s provozem
radiostanic (vysílačky) – předpis Z11. Dle zpracovaného lhůtníku musí být školení
periodicky opakováno.
2.5.2. Zhotovitel od převzetí staveniště do doby odstranění poslední vady či nedodělku povede
samostatnou knihu bezpečnosti práce a požární ochrany, do které bude zaznamenávat
veškerá provedená školení, pracovní úrazy a veškeré další úkony a události týkající se
ochrany životního prostředí, BOZP a PO. Kniha bude mít vzestupně očíslované listy,
záznamy do ní budou zapisovány čitelně a bude je podepisovat oprávněná osoba zhotovitele,
příp. osoby, kterých se zápis týká, zásadně v ten den, kdy nastala okolnost/i, která je/jsou
předmětem zápisu. Během pracovní doby musí být tato kniha na stavbě trvale přístupná pro
objednatele popř. pro kontrolní orgány objednatele. Do knihy je oprávněn zapisovat vedle
zhotovitele též objednatel či investor.
2.5.3. Zhotovitel zajišťuje veškerá školení o bezpečnostních předpisech organizace, provozující
drážní dopravu a prověřování zdravotní způsobilosti dle vyhl. č. 101/1995 Sb. v platném
znění, samostatně a na svůj náklad. O provedených školeních a prověřeních zhotovitel vede
podrobné písemné záznamy, které na vyžádání objednateli popř. kontrolním orgánům
objednatele bez zbytečného odkladu v kopii předá.
2.5.4. Zhotovitel je povinen v souladu s předpisem ČD O2 zajistit pro všechny fyzické osoby, které
se budou při realizaci stavby pohybovat v obvodu dráhy na veřejnosti nepřístupných
místech, průkaz pro vstup do těchto prostor (Vstup do provozované ŽDC). Vydávajícím
subjektem je Generální ředitelství akciové společnosti České dráhy, a. s., odbor 30 –
ochrany a obrany (od 1.4.2005: odbor 30 – odbor krizového řízení a bezpečnosti). 2.5.5.
Vedoucí pracovníci zhotovitele (včetně vedoucích prací podzhotovitelů) budou držiteli
platného osvědčení o odborné způsobilosti podle předpisu Českých drah, a.s. Ok 2
(prozatímní, schválen rozhodnutím dne 21.12.2004 pod č.j. 63080/04-O10, nahrazující

drážní předpisy ČD Ok 2, 2/1 a 2/2), ve znění pozdějších změn a novelizací tohoto předpisu,
který tyto osoby opravňuje provádět činnosti na železniční dopravní cestě, a to včetně
příslušného oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení, pod elektrickým zařízením a v
jeho blízkosti. Tato osvědčení zhotovitel na vyžádání objednateli popř. kontrolním orgánům
objednatele předloží a v kopii předá. Zhotovitel je povinen také zajistit, aby činnosti na
železniční dopravní cestě byly prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně
způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a zaměstnancům příslušných
správních úřadů. 2.5.6. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance i zaměstnance svých
podzhotovitelů speciální školení ČD, zdravotní prohlídku pro práce na tratích ČD (tuto
prohlídku mohou provádět pouze lékaři s aprobací nástavbového studia pro zdravotní
prohlídky na ČD) a seznámí je s místními bezpečnostními a provozními podmínkami.
Zhotovitel je povinen dodržovat interní Instrukci objednatele - Bezpečnost práce při
provádění prací na tratích ČD a veškeré další interní směrnice objednatele týkající se BOZP
a PO, které obdrží na vyžádání. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele příp.
kontrolních orgánů objednatele předložit technologický postup na provádění objednaných
prací, na jehož základě má zpracovaná rizika a vybavenost pracovníků OOPP (osobními
ochrannými pracovními pomůckami).
2.5.7. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek,
donášení těchto na pracoviště, jakož i zákaz vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholických
nápojů a jiných návykových látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí
dechové zkoušky/příslušnými přístroji, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci
zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové
zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou
zkoušku/zkoušku na jiné návykové látky jsou oprávněni vyžadovat a provádět
stavbyvedoucí objednatele v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce.
2.5.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a
PO, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., dodržovat drážní předpisy pro prováděné činnosti na
českých drahách zejména pak Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci SŽDC BP1,
dodržovat zák. ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a
vyhl. MV č. 246/2001 Sb. Zhotovitel umožní vstup odpovědných zaměstnanců objednatele
(kontrolních orgánů objednatele) na pracoviště zhotovitele za účelem kontroly dodržování
předpisů BOZP a PO.
2.5.9. Objednatel prostřednictvím svého zástupce (tj. osoby oprávněné jednat ve věcech
technických uvedených ve smlouvě) je oprávněn při respektování smlouvy vydávat
zhotoviteli závazné pokyny, které jsou nutné pro splnění smlouvy příp. dodatku smlouvy.
Tento zástupce objednatele je oprávněn na zhotoviteli a jeho zaměstnancích vyžadovat
plnění všech ustanovení smlouvy, obchodních podmínek, jsou-li součástí smlouvy, a obecně
závazných předpisů a v případě neuposlechnutí je to považováno za porušení smlouvy s
následky pro zhotovitele podle obecně závazných právních předpisů.
2.5.10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem k přebírání
jeho příkazů, pokynů, apod. Jsou-li zaměstnanci zhotovitele cizí(ch) národnosti(í) neznalých
české řeči, je zhotovitel povinen zajistit k určenému zaměstnanci tlumočníka k přebírání
příkazů a pokynů.
2.5.11. Zhotovitel vede písemnou evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých
podzhotovitelů od počátku do konce směny a má povinnost písemně oznámit bez
zbytečného prodlení všechny pracovní úrazy svých zaměstnanců a zaměstnanců svých
podzhotovitelů v souvislosti s výkonem práce na díle objednateli, a dále se řídit
ustanoveními nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho

případných podzhotovitelů na staveništi zhotovitel eviduje v souladu s nař. vlády č.
494/2001 Sb. a odškodňuje je. Zhotovitel zajistí u cizích státních příslušníků, aby práce
prováděli pracovníci, kteří budou mít řádně uzavřené zdravotní pojištění podle zák. č.
48/1997 Sb., v platném znění a dalších předpisů platných pro cizince. Na vyžádání předloží
zhotovitel objednateli doklady o uzavřeném zdravotním pojištění pracovníků na stavbě. V
případě, že toto zhotovitel nezajistí a dojde k plnění vyplývajícího ze zdravotního pojištění
(ošetření úrazu apod.), je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady a škody z tohoto
vzniklé.
2.5.12. Zhotovitel odpovídá za to, že stroje a zařízení užívané při realizaci díla jsou v řádném
technickém stavu dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel je
povinen předložit bez zbytečného prodlení objednateli na jeho vyžádání platné průkazy
způsobilosti pro speciální drážní vozidla, doklady o kvalifikaci obsluhy, doklady o ověření
revizním technikem a o předepsaných zkouškách a revizích strojů a zařízení zhotovitele,
servisní knihy a vozové sešity o prováděné údržbě.
2.5.13. Zhotovitel zajišťuje ukolejňovací prostředky pro práci strojů v kolejišti s elektrickou trakcí
a vybavení stroje indikátorem vysokého napětí.
2.5.14. Zhotovitel převezme protokolárně od objednatele pracoviště. Rozsah převzetí pracoviště,
podmínky spolupůsobení, práva třetích osob určí objednatel. Objednatel určí zhotoviteli
přístupové cesty a komunikace na pracoviště. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost
pracoviště a zaměstnanců při provádění prací ve výškách, v hloubkách, při bouracích
pracích a jiných nebezpečných činnostech, zajištění výkopů, výstražné tabule, apod.. Před
předáním díla či jeho části uvede zhotovitel užívané plochy do původního stavu.
2.5.15. Zhotovitel a objednatel jsou 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 BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel ve
smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (§ 101, odst.
3) písemně předá objednateli dokument o identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik
plynoucích při provádění sjednaných prací či plynoucích z jeho činnosti.
2.5.16. Za porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů se zhotovitel zavazuje uhradit následující
smluvní pokuty:
a) opakované nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci 10 000,- Kč/přilbu
b) nezajištění výkopu 20 000,- Kč/závadu
c) nezajištění přechodu 20 000,- Kč/ks
d) nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní) 30 000,- Kč/případ
e) nepoužívání jiných OOPP 2 500,- Kč/zaměstnance
f) jiné porušení povinnosti 10 000,- Kč/případ
g) nepředání požadovaných dokladů 20 000,- Kč/případ
a dalších 10 000,- Kč za každý den a případ za neodstranění závady v termínu stanoveném
objednatelem až do sjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou
dotčen. Při zjištění požití alkoholu, či jiných návykových látek na pracovišti, je zhotovitel
povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat a nahradit jiným pracovníkem. Pracovníci
zhotovitele a jeho podzhotovitelů jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové či
jiné zkoušce ke zjištění použití návykové látky prováděné objednatelem. Odmítne-li se
pracovník zhotovitele či jeho podzhotovitele podrobit dechové zkoušce či jiné zkoušce ke
zjištění použití návykové látky, má se za to, že požil alkohol či jinou návykovou látku a
bude ze stavby zhotovitelem odvolán.

2.5.17. Zhotovitel je povinen uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele v
těch případech, kdy pokuta byla uložena za porušování právních předpisů v oblasti BOZP a
PO zhotovitelem nebo jeho podzhotovitelem. Objednatel uplatní náhradu škody dle § 373 a
násl. obch. zákoníku v případě, že pokuta bude správními orgány udělena objednateli a
současně se prokáže, že předpisy porušil zhotovitel či jeho podzhotovitel.

