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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ DODAVATELŮ V OBLASTI BOZP, PO a ŽP

1. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Základní povinnosti dodavatelů:
- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
- dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat zaměstnance o svých rizicích a přijatých opatřeních a rizicích a opatřeních, která získal od jiných
zaměstnavatelů,
- zajištění vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce,
- splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob vykonávajících práce,
- zajistit, aby činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
- zajistit pravidelná školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP,
- zajistit zaměstnancům schválené osobní ochranné pracovní prostředky a kontrolovat jejich používání,
- spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti, spolupracovat v oblasti BOZP,
- provádění kontrol před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelné provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
s cílem odstranit nedostatky nepříznivě ovlivňující BOZP,
- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
- pravidelně kontrolovat úroveň BOZP a přijímat případná opatření k nápravě,

Základní povinnosti zaměstnanců dodavatelů:
- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví
fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,
- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP s nimiž byl řádně seznámen,
- dodržovat stanovené pracovní a technologické postupy, pracovní prostředky, OOPP a ochranná zařízení, svévolně je neměnit a nevyřazovat z
provozu,
- nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele,
- podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
- bezodkladně ohlašovat svému nadřízenému pracovní úrazy své a jiných fyzických osob, jichž byl svědkem, pokud mu to zdravotní stav dovolí,
- oznamovat svému nadřízenému zjištěné nedostatky a závady na pracovišti bezprostředně ohrožující BOZP,
- zdržovat se pouze na určeném pracovišti a pohybovat se po určených komunikacích.

2. Oblast požární ochrany
Základní povinnosti dodavatelů a jejich zaměstnanců:
-

počínat si tak aby nedocházelo ke vzniku požárů při provozovaných činnostech,
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech,
zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO v rozsahu stanoveném zákonem,
vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví podmínky pro rychlé zdolání požáru a záchranné práce,
oznamovat bez odkladu územně příslušnému HZS každý vzniklý požár při jím provozovaných činnostech,
dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům PO a udržovat je v provozuschopném stavu,
nesmí vědomě bezdůvodně přivolat jednotku PO nebo zneužít linku tísňového volání,
nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon těchto prací,
nesmí poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně
bezpečnostních zařízení,
nesmí omezit nebo znemožnit použití nástupních ploch pro požární techniku,
ohlásit bezodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zajistit jeho ohlášení,
uhasit požár je-li to možné, nebo provést opatření proti jeho šíření,
provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu.

3. Oblast životního prostředí
Základní povinnosti dodavatelů a jejich zaměstnanců:
- udržování čistoty a pořádku na pracovištích,

-

určení a úprava ploch a prostor pro uskladnění, zejména nebezpečných látek a materiálů,
plnění legislativních požadavků pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
plnění legislativních požadavků na uskladňování manipulaci, odstraňování a odvoz ostatních odpadů – zbytků materiálu,
zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry atp. (havarijní plány a vybavení pro likvidaci
ekologických havárií), včetně pokynů k okamžitému opuštění
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