
 

 
Pravidla BOZP, PO a OŽP  

 
Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), požární ochrany (“PO”) a 
ochrany životního prostředí (“OŽP”)  
 
Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat pravidla uvedená v této příloze BOZP, PO a OŽP.  
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel uplatňuje tzv. nulovou toleranci v oblasti BOZP, PO a OŽP.  
V případě, že se Zhotovitel a/nebo jakýkoli jeho dodavatel dopustí porušení jakéhokoli z pravidel 
uvedených v této příloze BOZP, PO a OŽP, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení či zastavení 
provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele přerušit či zastavit 
provádění Díla a zajistit, aby práce přerušili také všichni Zhotovitelovi dodavatelé, přičemž k obnovení 
prací může dojít až po nápravě závadného stavu a odstranění příčin, které vedly k porušení pravidel 
uvedených v této příloze BOZP, PO a OŽP. Smluvní strany potvrdí v písemném protokolu, že došlo 
k nápravě závadného stavu a odstranění příčin, které vedly k porušení těchto pravidel a že je možné 
opět obnovit práce. Zhotovitel není oprávněn vznášet vůči Objednateli žádné nároky na úhradu 
zvýšených nákladů, které mohou vzniknout v důsledku přerušení či zastavení prací. 
 
Pokud Zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v následující tabulce, zavazuje se zaplatit 
Objednateli za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v následující tabulce smluvní 
pokutu stanovenou na takové porušení v odpovídající kolonce následující tabulky: 

 
 

BOZP – povinnosti Smluvní 
pokuta 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000,-Kč 
Porušení zásad bouracích prácí – NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 
Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickými zařízením definovanými v právních 
předpisech  

10.000,-Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících prácích - NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 
Porušení zásad práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti - NV 591/2006 Sb. 10.000,-Kč 
Porušení pravidel zacházení s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, 
revize zařízení - NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000,-Kč 

Porušení zásad práce s žebříky – NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené 
výrobcem. 

15.000,-Kč 

Výskyt alkoholických nápojů na pracovišti 5.000,-Kč 
Porušování Dopravního řádu a jiných interních řídících dokumentů Objednatele. 15.000,-Kč 
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000,-Kč 
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 
591/2006 Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000,-Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 
591/2006 Sb. 

20.000,-Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 
362/2005 Sb., relevantní vydaná ČSN. 

20.000,-Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace či způsobilosti 
(bez ověření platnosti průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000,-Kč 

Jiná, v této tabulce výslovně nespecifikovaná, porušení BOZP dle platné legislativy ČR 
a pravidel BOZP Objednatele. 

10.000-,Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu Objednateli, neposkytnutí 
součinnosti při jeho vyšetřování Objednateli. 

25.000,-Kč 

 
PO – povinnosti Sankce 
Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000,-Kč 
Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000-,Kč 



 

 
Provádění prací s otevřeným ohněm  bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR a 
dle pravidel Objednatele. 

20.000,-Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům 
k rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a 
k prostředkům PO (nástěnné a podzemní hydranty) 

20.000,-Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně na vyznačených místech, kde 
je to zakázáno. 

10.000,-Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému pracovníkovi 
Objednatele. 

10.000,-Kč 

 
OŽP – povinnost / Environmental protection - obligations Sankce 
Nepořádek na staveništi, úkapy mimo záchytná zařízení pod technikou a stroji. 10.000,-Kč 
Porušování ustanovení zákona o odpadech č.. 541/2020 Sb. v platném znění. 15.000,-Kč 
Porušování  ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. v platném znění. 15.000,-Kč 
Porušování Havarijního plánu a jiných interních  řídících dokumentů Objednatele. 20.000,-Kč 
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění. 20.000,-Kč 
Porušování ustanovení zákona o chemických látkách a chemických směsích č. 
350/2011 Sb. v platném znění. 

20.000,-Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000-,Kč 
Neohlášení mimořádné události a havárie Objednateli, neposkytnutí součinnosti při 
jejím vyšetřování Objednateli. 

25.000,-Kč 

 
Pokud se v předchozích tabulkách hovoří o dokumentech, pravidlech či zásadách BOZP, PO a OŽP 
Objednatele, míní se tím dokumenty, pravidla či zásady, s nimiž bude Zhotovitel seznámen před 
započetím prací, o čemž bude učiněn písemný záznam. V případě, že Objednatel vydá nový dokument, 
pravidla či zásady po započetí prací, seznámí s nimi Zhotovitele, přičemž o seznámení bude učiněn 
písemný záznam a rovněž tyto nové dokumenty, pravidla či zásady budou závazné pro Zhotovitele a 
v případě porušení pravidel a povinností v nich uvedených se rovněž uplatní příslušná smluvní pokuta dle 
předchozích tabulek. 
 
Objednatel je povinen Zhotoviteli písemně specifikovat, kterou(é) povinnost(i) Zhotovitel porušil a vyčíslit 
smluvní pokutu.  
 
O porušení povinností bude Smluvními stranami proveden záznam do pracovního deníku. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že již první případ porušení pravidel uvedených v této příloze BOZP, PO a 
OŽP je dostatečným důvodem k přerušení či zastavení prací a vykázání Zhotovitele, jeho jednotlivých 
zaměstnanců, případně Zhotovitelových dodavatelů z areálu Objednatele. 
Opakované porušení povinností dle této přílohy BOZP, PO a OŽP se pro účely této Smlouvy považuje za 
zvlášť závažné porušení ustanovení této Smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy od této Smlouvy.  
 
Zhotovitel je povinen před započetím prací předložit technologický postup provádění Díla a určit používání 
vyhrazených zařízení (zdvíhací, plynová, tlaková a elektrická), předložit dokumentaci o jejich revizích a 
určit oprávněné osoby k jejich obsluze. Dále je Zhotovitel povinen písemně informovat koordinátora prací 
Objednatele (Objednatel určí koordinátora prací po uzavření této Smlouvy, případně odpovědnou osobu 
jako kontaktní osoba pro dodavatele) o použití nebezpečných chemických látek a přípravků, přičemž lze 
používat pouze takové látky a směsy, které (včetně jejich obalů) vyhovují všem požadavkům zákona č. 
350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů. 
 
Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady náležitě seznámit s těmito pravidly své zaměstnance a 
dodavatele, a to před zahájením provádění Díla.  
 

    



 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno:  

- přinášet  a požívat alkoholické nápoje v areálu Objednatele;  
- kouřit v areálu Objednatele mimo vyhrazená místa;  
- odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky; 
- opravovat a čistit stroje za chodu, pod elektrickým proudem;  
- jízda na kole v areálu Objednatele;  
- zahájení pracovních činností bez vystavení povolení k práci v souladu s předpisem C-S13 

Zajištění pracoviště LOTO; 
- používat kovové žebříky v rozporu s místním bezpečnostním předpisem Objednatele.  

 
Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 

- každý úraz si dát řádně ošetřit a nahlásit svému vedoucímu, který je povinen informovat 
neprodleně koordinátora prací Objednatele; 

- používat při práci ochranné zařízení a značení;  
- ohlásit ihned nedostatky a závady svému vedoucímu, který je povinen informovat neprodleně 

koordinátora prací Objednatele;  
- dodržovat pořádek na pracovišti; 
- používat předepsané osobní ochranné pomůcky (minimálně pracovní přilbu, ochranné brýle, 

pracovní oděv s dlouhou nohavicí a dlouhými rukávy, boty se zpevněnou špičkou) po celou dobu 
práce a pobytu v areálu Objednatele, s výjimkou přecházení po žlutě označených koridorech; 

- používat ruční nářadí a zařízení (včetně prodlužovacích šňůr) pouze s  příslušným označením 
platných revizí a kontrol; 

- na vyzvání se podrobit orientační dechové zkoušce nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li 
některý ze zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho dodavatel orientační dechovou zkoušku nebo 
zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude okamžitě vykázán z pracoviště a Objednateli vznikne nárok požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle výše uvedené tabulky (položka „výskyt alkoholických 
nápojů na pracovišti”). 

 
V případě, že Zhotovitel nevybaví své zaměsntance ochrannými pomůckami a nezajistí, aby také 
zaměstnanci dodavatelů byli vybaveni ochrannými pomůckami, je Objednatel oprávněn tyto pomůcky 
zaměstnancům Zhotovitele a jeho dodavatelům poskytnout a účtovat tyto pomůcky Zhotoviteli včetně 15% 
navýšení oproti pořizovací ceně jako administrativní poplatek. Zhotovitel se zavazuje tyto ochranné 
pomůcky poskytnuté jeho zaměstnancům a dodavatelům uhradit Objednateli na základě Objednatelem 
vystavené faktury.  

 
   OŽP  

- Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno používání zakázaných chemických materiálů 
nebo surovin (jako pesticidy, azbest, PCB, chlor); 

- přetěžování dopravních prostředků pro přepravu odpadů a materiálů s potenciálním dopadem na 
životní prostředí; 

- naplňování zásobníků nebo nádrží v areálu Objednatele nad jejich stanovenou kapacitu; 
- odklonění se od pracovních plánů nebo povolení bez písemného souhlasu Objednatele, 

případně příslušných institucí a orgánů státní správy; 
- komunikovat s orgány státní správy pověřenými ochranou živnotního prostředí bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele; 
- jakékoliv předávání informací nebo dat týkajících se projektů a činností v oblasti OŽP pro 

Objednatele třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
  

 Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 
 

- učinit veškerá opatření, která mu ukládá platná právní úprava, k předcházení úniku ropných 
látek, barviv ani jiných látek závadných vodám používaných při provádění Díla; 

- bez prodlevy oznámenit úniky, úkapy nebo jiné potenciální havarijní situace ekologovi 



 

 
Objednatele nebo jeho operátorovi prostřednictvím tel. 380 071 888. Případná likvidace uniklých 
látek bude provedena Zhotovitelem na jeho vlastní náklady v souladu s platnými právními 
předpisy; 

- nakládat s odpady (běžnými i nebezpečnými), vzniklými činností Zhotovitele na své vlastní 
náklady. Odpady vzniklé při zhotovování Díla bude Zhotovitel likvidovat postupně s přihlédnutím 
k hospodárnosti, ekologickým postupům a v souladu s platnými právními předpisy; 

- při plnění předmětu této Smlouvy manipulovat s potřebnými chemickými látkami či prostředky v 
souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s navazujícími prováděcími 
právními předpisy; 

- v případě, že při vykonávání předmětu této Smlouvy, dojde nebo může dojít k úniku látek 
závadných vodám či k jinému poškození či ohrožení vod, a to jak podzemních tak povrchových, 
je Zhotovitel povinen tomuto ohrožení nebo poškození předcházet nebo zabránit. Veškeré 
povinnosti a případné sankce, vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a z prováděcích vyhlášek, se zavazuje uhradit Zhotovitel; 

- při své činnosti je Zhotovitel povinen zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování ovzduší. 
V případě, že i přes provedená opatření ke znečištění ovzduší dojde, zavazuje se Zhotovitel nést 
veškeré následky s tím spojené (včetně úhrady uložených sankcí a pokut); 

- pro případ vzniku škod na životním prostředí zaviněných činností Zhotovitele se Zhotovitel 
zavazuje tyto škody uhradit, včetně úhrady případných sankcí a pokut, a zajistit odstranění 
vzniklých škod. 

 
 
Požární ochrana  
 
Zhotoviteli a jeho dodavatelům je zakázáno: 

- znemožňovat přístup k rozvaděčům elektrických energií, hlavním uzávěrům vody, plynu, 
hasícím přístrojům, požárním hydrantům, únikovým východům (např. nevhodným uložením 
materiálu, nástrojů či zařízení, stavebními opatřeními nebo jinak); 

- poškozovaní či nevhodné zacházení s prostředky PO a požárně bezpečnostními zařízeními; 
Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni: 

- hořlavé materiály (chemikálie) ukládat výhradně na vyhrazená místa; 
- počínat si tak, aby svým jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru a tím neohrozili život i 

zdraví osob, zvířat a majetku; zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a 
jiných spotřebičů a zařízení, při skladování, manipulaci nebo používání hořlavých či požárně 
nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm; 

- plnit příkazy a dodržovat zákazy zajišťující požární bezpečnost na vyznačených nebo požárně 
nebezpečných místech; 

- při zpozorování požáru se jej snažit uhasit všemi dostupnými prostředky a není-li to možné, 
bezodkladně provést opatření k zamezení šíření požáru, včetně spuštění požárního poplachu 
dle požárních poplachových směrnic; 

- hlásit požár či úraz bezodkladně na číslo 888 přes podnikové telefony, nebo z mobilního 
telefonu na číslo 380 071 888; 

- po vzniku požáru se řídit pokyny příslušného pracovníka Objednatele, který organizuje likvidaci 
požáru (popř. evakuaci) a po příjezdu zásahových jednotek PO se řídit pokyny velitele zásahu; 

- při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí poskytovat přiměřenou 
osobní a věcnou pomoc (nevystaví-li vážnému nebezpečí sebe nebo osoby blízké anebo 
nebrání-li jim v tom důležitá okolnost); 

- před opuštěním pracoviště učinit taková opatření, aby nedošlo ke vzniku požáru, havarijního 
stavu nebo ohrožení majetku. 

 
 
 


