Osnova č. Z-EF/2018/01

PRECIOSA ORNELA, a.s., areál Zásada

ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ –

DOHODA O VZÁJEMNÉM INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH A PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH
V OBLASTI BOZP, KOORDINACE BP
dle požadavku § 101 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění

Název externí firmy:
…………………………………………….……………………………………………………………...
Rozsah činnosti, kterou bude externí firma provádět (předmět dodávky):
……………………………………………………………………………………………………………
Vymezení pracovního prostoru, ve kterém budou prováděny smluvené práce:
…………………………………..………………………………………………………………………
Termín realizace: ………………………………………………………….
Odpovědná osoba za externí firmu: ……………………………………………………………….
Tel: ....................................
Odpovědná osoba za PCO (kontaktní osoba): ………………………………………………….
Tel: …………………………….

Podpis: …………………………………….

a její odpovědnost: vyřizuje vstup externí firmy do areálu, zadává pracovní činnosti a zodpovídá za provádění
prací externí firmy, zajistí bezpečný pohyb po areálu (určí bezpečné a nejkratší cesty, vymezí pohyb osob a
vstupy do provozů), provede seznámení externích zaměstnanců s riziky (dle kapitoly č. 3 této dohody),
kontroluje zajištění BOZP při přerušení prací a jejich ukončení ve spolupráci s úsekem BOZP, zodpovídá za
zajištění příslušných povolení k druhům konaných prací, vstupů apod. (práce s otevřeným ohněm, sváření,
práce na vyhrazených technických zařízeních), kontroluje provádění, průběh a plnění prací, zajišťuje řádnou
komunikaci mezi smluvními partnery, koordinuje práce i provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

1. Zodpovědnost externí firmy
Externí firma zodpovídá především za:
• řádný (aktuální a odpovídající) stav odborných oprávnění, profesních školení, zdravotní a odbornou
způsobilost svých zaměstnanců při výkonu činností pro PCO,
• vybavení svých zaměstnanců osobními a ochrannými pracovními pomůckami, podle profesí,
vykonávaných činností a pracovišť,
• bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení a to i zapůjčeného,
• dodržování zásad BOZP a PO, včetně respektování pracovních rizik, na které byli tito upozorněni
(formou tohoto školení, bezpečnostních tabulek, ústně vedoucím pracoviště apod.),
• zajištění a vyžádání příslušných povolení, v případě provádění prací s otevřeným ohněm, svářecích
prací, či prací s frikční pilou nebo při kterých vzniká zadýmení. Pro tyto činnosti si externí firma zajistí
vlastní požární asistenci a dozor po ukončení požárně nebezpečných prací, není-li dohodnuto písemně
jinak,
• plnění požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při provádění stavebních prací (určení způsobu
zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, označení hranic staveniště, zakrytí,
ohrazení nebo zasypání nepoužívaných otvorů, prohlubní apod.),
• plnění požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., při provádění prací ve výškách (zajištění ochrany
proti pádu, plnění povinností při práci na žebříku, zajištění proti pádu předmětů a materiálu, zajištění
pod místem práce ve výšce a v jeho okolí, plnění povinností při práci na střeše – zábrana 1,5 m od
volného okraje apod.),
• zajištění plnění všech uvedených povinností u svých zaměstnanců i zaměstnanců svých případných
subdodavatelů.
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2. Základní pravidla a zákazy
Externí pracovníci jsou povinni dodržovat zejména tato základní pravidla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

počínat si tak, aby svým jednáním, chováním a vlastní činností neohrozili životy a zdraví zaměstnanců
nebo osob zdržujících se v areálu a majetek PCO,
neprovádět práce, pro které nejsou vyškoleni, a které nejsou předmětem jejich činnosti,
nezdržovat se v prostorech, které jim nejsou pro práci určeny a předány,
řídit se místním bezpečnostním značením, které je v areálu společnosti instalováno,
každý úraz, který se stal v areálu společnosti si dát řádně ošetřit a podle možností bezodkladně
nahlásit svému vedoucímu a kontaktní osobě za PCO, aby mohlo dojít k objasnění příčiny a okolnosti
vzniku tohoto úrazu,
dodržovat zákaz kouření v celém areálu společnosti, kouření je povoleno pouze na vyznačených
místech,
trvale udržovat volné únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými
rozvaděči,
dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany svých
zaměstnanců a zaměstnanců společnosti PCO,
udržovat pracovní oblast v čistém a řádném stavu, to zahrnuje i úklid po každodenní práci,
zabezpečené skladování zařízení a materiálů,
oznamovat včas svému nadřízenému a kontaktní osobě za PCO nedostatky, které by mohly ohrozit
zdraví pracujících nebo chod zařízení,
při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče,
řídit se pokyny kontaktní osoby za PCO, která koordinuje práce i provádění opatření k ochraně
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění,
při každém průjezdu vrátnicí jsou všichni externí pracovníci povinni vystoupit z vozidla a každý sám za
sebe osobně převzít či vrátit návštěvní průkaz,
během svého pobytu v areálu PCO viditelně nosit návštěvní průkaz,
areál je monitorován kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany osob a majetku.

Externím pracovníkům je především zakázáno:
•
•
•

•
•
•
•
•

filmování a fotografování,
přinášet a požívat v prostorech společnosti alkoholické nápoje a jiné omamné látky,
opouštět pracoviště při přerušení nebo ukončení pracovní činnosti bez zajištění nebo zabezpečení
pracoviště proti vzniku úrazu nebo nehody (zajištění výkopů, znepřístupnění pracovišť uzamčením,
zábranou apod., vypnutí a odstavení strojů, odstavení dopravních a manipulačních prostředků na
určené místo, zajištění zařízení a materiálu proti pádu, sesunutí a zřícení, označení pracoviště
bezpečnostními tabulkami a symboly, předání pracoviště určené osobě apod.),
použití jakýchkoli mechanismů nářadí a prostředků ve vlastnictví společnosti PCO bez přímého
souhlasu odpovědného vedoucího pracoviště a bez předložení dokumentů opravňujících k obsluze
nebo použití zařízení,
provádět jakékoliv změny nebo úpravy na stavebních objektech, technologických zařízeních,
energetických zdrojích a rozvodech apod. bez předchozího projednání a souhlasu kontaktní osoby za
PCO,
odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty a pomocné značky,
rozptylovat, rušit a odvádět jakýmkoliv způsobem pozornost ostatních zaměstnanců,
osamoceně pracovat na odloučeném pracovišti (z důvodu nemožnosti poskytnutí včasné první
pomoci).

Seznámení dle Místního provozně bezpečnostního předpisu dopravy PCO 3_2012 – Řidiči
externí firmy jsou zejména povinni dodržovat tato základní pravidla:
•
•
•
•
•
•
•

zastavit vozidlo v bezpečné vzdálenosti před vrátnicí společnosti,
v areálu společnosti dodržovat povolenou max. rychlost 20 km/h,
vjíždět s vozidlem v dobrém technickém stavu, případné znečištění komunikace okamžitě nahlásit
ostraze společnosti a zajistit na vlastní náklady úklid,
zamezit jakémukoliv znečištění komunikace nebezpečnými látkami (např. nafta, odpadky atd.),
parkovat pouze na vyznačených nebo určených místech,
zákaz vyvážení materiálu a jiných výrobků z areálu společnosti bez řádného povolení,
umožnit pracovníkům ostrahy provedení kontroly vozidla a nákladu.

2
Politika BOZP: https://preciosa-ornela.com/cz/company-2/certifikovany-system-rizeni

Osnova č. Z-EF/2018/01

PRECIOSA ORNELA, a.s., areál Zásada

3. Vzájemná výměna rizik a přijatá opatření dle § 101 ZP č. 262/2006 Sb. v platném znění
a) Seznámení s možnými riziky při provádění prací ze strany PCO (objednavatel):
Míra níže uvedených rizik spadá do kategorií: přijatelná až mírná rizika.

Komunikace pohyb osob:
Riziko:
Nebezpečí zakopnutí, pád osoby na rovině; podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé
překážky a vystupující části z podlahy; uklouznutí na mokrých podlahách, po vysypaném materiálu, naražení a
pád osoby na pracovních schůdcích, na horizontálních komunikacích, schodištích, rampách, lávkách,
plošinách, vyrovnávacích můstcích apod.; zúžené průchody, naražení a zachycení pracovníka o pevné
konstrukce, stroje apod.
Opatření:
Pohybovat se opatrně, seznámit se s pracovištěm, odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek, o které lze
zakopnout – šroubů, vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných
prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; udržování komunikací a průchodů volně průchodných a
volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; používat vhodnou prac. obuv

Dopravní prostředky:
Riziko:
Srážka s jiným stojícím autem (sražení jiného účastníka dopravního provozu, chodce) při
manévrování z důvodu špatné viditelnosti, srážka s jiným vozidlem při otáčení, couvání a
manévrování v prostoru vrátnice, Zasažení břemenem, náraz dopravního prostředku, Kontakt vozidla
s osobou, s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou – dopravní nehody apod.
Opatření:
Oprávnění pro řízení vozidla, školení řidičů; dodržování pravidel silničního provozu, bezpečnostních přestávek,
pozornost atd.; dodržování max. povolené rychlosti 20 km/hod v areálu PCO, nezdržovat se za couvajícím
vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace; zajištění odstaveného vozidla proti
nežádoucímu
ujetí;
parkovat
vozidla
pouze
na
povolených
místech
v areálu
PCO

Manipulace s břemeny, zdvihací zařízení
Riziko:
Zasažení pohybujícím se vysokozdvižným vozíkem, přiražení, najetí, zasažení ručním nebo
elektrickým paletovacím vozíkem, zachycení materiálu (nákladu) o osoby; ohrožení
materiálem převáženým na vozíku; pád břemene, naražení, přitlačení, zachycení a zasažení osoby zavěšeným
břemenem; přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci; přiražení, rozdrcení
končetiny mezi spouštěné břemeno a pevnou konstrukci, podklad; přetržení ocelového vázacího lana nebo
jiného vázacího prostředku (řetězu, popruhu), nebezpečí při používání výtahů
Opatření:
Nevstupovat do manipulačního prostoru vozíku, pokud je to nutné je možno do manipulačního prostoru
vstoupit jen na pokyn obsluhy nebo pracovníka pověřeného obsluhou, pohybovat se po vyznačených
komunikacích pro chodce, nezdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a
jeho částí (vyloučení přítomnosti osob pod břemenem, v místech pojíždění kladkostroje); dodržení bezpečné
vzdálenosti (4 m), dodržování zákazu vstupu nepovolaným osobám.

Sklářský provoz, rizikové faktory
Riziko:
Možné působení dlouhodobé zvýšené teploty na organismus, zvýšená koncentrace
škodlivin, zhoršení mikroklimatických podmínek, čistoty ovzduší, prach, vibrace a hluk – snížená schopnost
dorozumívání; Poškození zdraví z důvodu působení skelného a ostatního prachu, popálení způsobené přímým
nebo nepřímým kontaktem s horkými částmi technologického zařízení; říznutí, píchnutí od střepů, skleněných
tyčinek nebo stavebního materiálu obsahujícího sklovinu, působení škodlivých plynů a prachů na dýchací
orgány; chemické látky – možnost poleptání, popálení, vdechnutí, možnost úniku plynných nebo kapalných,
chemických výparů.
Opatření:
Nesetrvávat v ohroženém prostoru delší dobu nebo používat odpovídající OOPP (chrániče sluchu, respirátory),
dodržovat pitný režim, přestávky, stanovit způsob dorozumívání, správné pracovní postupy; dodržení
bezpečné odstupové vzdálenosti; používání OOPP (ochranné rukavice a oděv s dobrými tepelně izolačními
vlastnostmi).
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Stroje a zařízení:
Riziko:
Riziko tlaku, přitlačení, naražení, úderu, rozdrcení, přiražení strojem, navinutí součástí
oděvu do točivých částí strojů, vtažení, rozdrcení, namotání, useknutí části lidského těla,
riziko tlaku, přitlačení, naražení, úderu, rozdrcení, přiražení při práci s ručním nářadím –
sekera, kladivo, vytahovač hřebíků, lopata, krumpáč, apod.
Vtažení, rozdrcení, namotání, useknutí části lidského těla, zranění při pádu na stroj, zranění při průchodu
kolem stroje, poranění elektrickým proudem, vzpříčení materiálu, jeho následné vymrštění, výbuch, výtok,
vystříknutí látek, které jsou přiváděny do stroje, nebezpečí výbuchu a požáru.
Opatření:
Nezdržovat se v prostoru nebezpečného dosahu stroje; OOPP – řádné ustrojení pracovního oděvu bez
vlajících částí, řemínků, řetízků, pokrývka hlavy (nevlající vlasy), nevstupovat do nebezpečného prostoru
činnosti, pokud se tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějícím činnost nebo vedoucím práce
bezpečné místo práce, pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích, dodržovat zákaz vstupu
nepovolaným osobám ke stroji, dodržovat zákaz přístupu k elektrickým částem stroje těm, kteří nebyli řádně
proškoleni a poučeni, neprovádět neodborné zásahy, ochrana před dotykem se živými částmi stroje, zvýšit
pozornost při práci v blízkosti pohybujících se částí strojů, dodržovat bezpečnostní značení, používat OOPP.

Úraz el. proudem:
Riziko:
Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací, porušení
izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí, najetí a jiné mechanické
poškození izolace na holý vodič) následkem toho pak vystavení nebezpečí mechanického poškození (chybné
uložení nebo nesprávné používání); nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí; nepřístupný
hlavní vypínač prozatímního el. zařízení.
Opatření:
Šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami; udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému
poškození , vytržení ze svorek apod.), dodržovat zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam,
kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním a jiným zařízením; dodržování zákazu omotávání el. kabelů
kolem kovových konstrukcí, objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích; vhodné umístění hlavního vypínače,
umožnění snadné a bezpečné obsluhy a ovládání; informování všech zaměstnanců o umístění hlavního
el.rozvaděče a vypínače.

Práce ve výškách:
Riziko:
Při údržbových pracích – pád břemen, materiálu, nářadí, stavebních prvků na osoby.
Opatření: Dodržovat bezpečnou vzdálenost od vyznačeného pásma.

Případná další rizika vzniklá v průběhu realizace prací a další požadavky a upozornění na
specifické podmínky v PCO:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
b) Seznámení s možnými riziky při provádění prací ze strany externí firmy (zhotovitel):
Rizika vyplývající z pracovní činnosti externí firmy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

Pozn. 1: V případě nevyplnění tohoto pole se považuje, že žádná rizika v souvislosti s činností externí firmy nevznikají
anebo byly předány v písemné formě kontaktní osobě za PCO a pak tvoří přílohu k této dohodě.
Pozn. 2: S riziky, která vznikají ze strany externí firmy, musí kontaktní osoba za PCO seznámit oproti podpisu buď
přímo konkrétní zaměstnance PCO, kteří s nimi mohou při své práci přijít do styku, nebo jejich vedoucího zaměstnance,,
který zajistí seznámení.

4
Politika BOZP: https://preciosa-ornela.com/cz/company-2/certifikovany-system-rizeni

Osnova č. Z-EF/2018/01

PRECIOSA ORNELA, a.s., areál Zásada

4. Seznámení s místními zásadami BOZP a požární ochrany
Externí pracovníci byli seznámeni s:
-

Požárními poplachovými směrnicemi
Rozmístěním hasicích přístrojů (popř. hydrantů)
Únikovými východy a cestami, poskytnutím první pomoci, umístění lékárničky
Umístěním hlavních uzávěrů vody, plynu, elektřiny
Důležitými tel. čísly: 112, 150, 158, 155, hlavní vrátnice - ohlašovna požáru kl. 7711

5. Ekologie a životní prostředí
Externí firma má za povinnost následující:
1. Zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně
odhazovat či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení,
která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).
2. Nakládat s odpady ze svých činností v souladu s plat. práv. předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady.
3. Oznámit kontaktní osobě za PCO vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením druhu odpadů a
odpovídajícího zabezpečení. Na shromažďovacích místech udržovat pořádek a zamezit ukládání odpadů mimo
tato shromažďovací místa.
4. Shromažďovat, třídit, skladovat, přepravovat a odstraňovat odpady vznikající v prostorách PCO z činností
externí firmy na své náklady.
5. Po ukončení prováděné činnosti předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté
všech přebytečných materiálů, montážních zařízení, odpadů apod.

6. Dodatek, poznámky, ostatní ujednání:
…………………………………………..…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Závěrečná ustanovení
1. Informace byly předány v souladu s § 101, odst. 3 zákoníku práce. Svým podpisem potvrzují zaměstnanci
externí firmy, že byli seznámeni s výše uvedeným textem v daném rozsahu a že všemu porozuměli.
2. Informace byly vyhotoveny ve dvou výtiscích, jeden obdrží zhotovitel.
3. Kontaktní osoba za PCO, která přebere rizika od externí firmy, musí zajistit, aby v potřebném rozsahu byli
s tímto dokumentem seznámeni zaměstnanci společnosti PCO, kteří by mohli být činností zaměstnanců externí
firmy ohroženi
4. Níže podepsaní byli dále poučeni o povinnosti zachovat naprostou mlčenlivost a chránit všechny informace
se kterými přijdou do styku při plnění svých povinností pro PCO, před zneužitím a nezpřístupnit je třetím
osobám. Dále byli poučeni o povinnosti neprovádět v objektech PCO pořizování obrazových záznamů bez
předchozího povolení ze strany odpovědného zaměstnance PCO. Níže podepsaní berou tyto povinnosti na
vědomí a zavazují se je dodržovat.
5. Externí firma je odpovědná za to, že všichni její zaměstnanci provádějící práce ve společnosti PCO budou
poučeni o bezpečnosti práce a rizicích vyplývajících z této činnosti dle tohoto dokumentu. Z tohoto důvodu je
zástupce externí firmy povinen nahlásit kontaktní osobě za PCO případný nástup nového zaměstnance a
zajistit jeho proškolení.
V ……….……………

dne …………………

za firmu PCO poučení provedl(a):

JMÉNO A PŘÍJMENÍ .……………..………………………….. Podpis …………………
V ……….……………

dne ……………….

za zhotovitele poučená odpovědná osoba

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ………………………………………….. Podpis ……….…………
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