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Semperflex Optimit s.r.o.
Vítkovská 391/29,
Odry 742 35
PRAVIDLA
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro pracovníky
cizích organizací pracujících (zdržujících se) na pracovištích
Semperflex Optimit s.r.o. (SFO)
I. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré protipožární předpisy,
zejména pak zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně v platném znění a
ostatní prováděcí předpisy. V prostorách objednatele je dále povinen dodržovat
povinnosti stanovené směrnicemi objednatele, se kterými bude prokazatelně
seznámen před zahájením prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun
českých) za každé porušení této povinnosti.
II. Zhotovitel si je vědom, že v prostoru, kde bude plnit předmět díla, se provozují
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky
stanovené vyhláškou č. 87/2000 Sb. a postupovat v souladu se směrnicí objednatele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každé porušení této
povinnosti.
III. Zhotovitel je povinen při realizaci díla se řídit příslušnými bezpečnostními,
hygienickými a protipožárními předpisy a plnit podmínky stanovené zákony a
prováděcími předpisy. V prostorách objednatele je dále povinen dodržovat povinnosti
stanovené směrnicemi objednatele, se kterými bude prokazatelně seznámen před
zahájením prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy tisíc korun českých) za každé
porušení této povinnosti.
IV. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením,
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k
ochraně tohoto majetku. Porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za
vzniklou škodu, a to i škodu ekologickou.
V. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti a zavazuje se
zabezpečit na vlastní náklady provedení úklidu po skončení prací. V případě porušení
této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli po skončení prací smluvní
pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých).
VI. Zhotovitel je ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., v platném znění původcem odpadů
vzniklých při jeho činnosti. Zhotovitel je povinen po celou dobu dodržovat ustanovení
zákona č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů. V případě porušení této
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč
za každé porušení této povinnosti.
VII. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho
činností. Za odstranění odpadu se považuje jeho zneškodnění nebo odvoz z prostor,
budov a ploch Objednatele. V případě, že tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit
tyto odpady na svůj náklad a následně jej vyúčtovat Zhotoviteli.
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VIII. Zhotovitel si je vědom, že nesmí vypouštět do areálové kanalizace závadné látky
definované v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
dalších zákonů (vodní zákon) v platném znění. V případě porušení tohoto zákazu se
Zhotovitel zavazuje zaplatit škody jím prokazatelně způsobené.
IX. Objednatel zavedl systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při
práci dle OHSAS 18 001 a dále pak systém ochrany životního prostředí EMS podle
normy ISO 14001. Z pohledu bezpečnosti a ochrany životního prostředí je nutno brát
činnosti prováděné v prostorách Objednatele jako jeden celek. To znamená, že
všechny osoby pověřené Zhotovitelem k provádění smluveného díla u Objednatele
svou činností tento systém ovlivňují a jsou tudíž i z tohoto důvodu povinny dodržovat
požadavky všech právních předpisů, týkajících se zejména bezpečnosti osob, ochrany
zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
X. Společnost Semperflex Optimit s.r.o. si jako provozovatel areálu vyhrazuje právo, v
případě zvláště hrubého porušení pravidel nebo opakovaného porušování pravidel,
vykázat, a to na dobu trvalou, dodavatele a zaměstnance cizích organizací
nedodržující pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí
uvedená v těchto pravidlech.
.
Další povinností a závazná pravidla pro zhotovitele / dodavatele:
1) Do podniku vstupujte hlavní vrátnicí nebo při hromadném příjezdu nákladovou
vrátnicí a po prokázání se platným povolením ke vstupu, tj.:
a) na základě dočasného povolení vjezdu a hromadného seznamu
zaměstnanců, který je zároveň uložen na vrátnici a průběžně je doplňován
(aktualizován) zhotovitelem; (vrátný telefonicky ověřuje oprávněnost vjezdu u
osoby odpovědné za objednatele);
b) na základě dlouhodobých nebo rámcových povolenek k vjezdu, které
vystavuje v souladu s interními pravidly útvar SHE;
c) nebo na základě individuálních povolenek ke vstupu, které vystavuje dle
požadavku externí firmy zaměstnanec personálního oddělení SFO;
d) Vyvážet materiál z areálu SFO s.r.o. je povoleno jen na základě písemného
povolení (dokladu) vystaveného hlavním inženýrem (HI) nebo jeho zástupcem.
Schválené povolenky odevzdávejte na vrátnici při vývozu materiálu;
e) Vstup osobám mladším 18ti let je do areálu SFO zakázán.
2) Pracovníci dodavatelů musí mít reflexní vestu, kterou jsou povinni používat ve
všech prostorách firmy.
3) Pracovníci musí mít ochranné pracovní brýle (dle ČSN EN: 1F(T)_1,2
Mechanická odolnost: F(T) nízká odolnost proti nárazu předmětů s nízkou energií;
Stupeň ztmavení: 1,2 – číré, žluté; Optická třída: 1 – trvalé používání (celodenní
nošení)), které jsou povinni používat ve všech výrobních prostorách, skladových
prostorách a prostorách údržby.
4) Pracovníci musí mít ochrannou pracovní obuv třídy S1 (Ocelová tužinka,
protiskluzová podrážka), kterou jsou povinni používat ve všech výrobních prostorách,
skladových prostorách a prostorách údržby.
5) Dodavatel prací vybaví své pracovníky osobními ochrannými pracovními
prostředky (OOPP) podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění prací.
Pracovníci jsou OOPP povinni používat.
6) Po průchodu osobní vrátnicí se pracovníci nejkratší cestou dostaví na své
pracoviště. Pohyb pracovníků mimo své vyhrazené pracoviště je zakázán.
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Nevstupujte do dílen a ostatních míst v podniku, kde nejste zaměstnáni. Nevzdalujte
se z určeného pracoviště. K pohybu na pracovišti použijte pouze označené
komunikace, přechody, průchody.
7) Při chůzi a jízdě po komunikacích dodržujte dopravní značení a výstražné tabulky.
Po komunikacích choďte po vybudovaných chodnících a tam, kde nejsou chodníky
vybudovány, tak po levé straně vozovky.
8) Podnikovou vlečku přecházejte po vyznačených přechodech.
9) Automobily mohou přejíždět přes koleje jen v místě upravených přejezdů.
10) Při chůzi v areálu SFO a během pobytu ve výrobních prostorách, skladových
prostorách a prostorách údržby v rámci pracovní doby se očekává, že pracovníci
dodavatele se budou soustředit na svou práci a nebudou na pracovišti nevhodně
používat jakákoli komunikační zařízení (mobilní telefony a smartphony, tablety,
mobilní herní zařízení, MP3 přehrávače, pagery, radiostanice, televize a další
bezdrátová zařízení, ať už v majetku společnosti nebo konkrétního pracovníka).
11) Pracovníci mohou používat soukromá komunikační zařízení, pokud jsou na
bezpečném místě, jako je například odpočívárna, jídelna či kanceláře.
12) Neprocházejte zakázanými prostory a pod zavěšenými břemeny.
13) Nejezděte výtahem, není-li určen pro přepravu osob.
14) Zachovávejte opatrnost při chůzi v zimních podmínkách - je-li kluzko a náledí.
15) Přísně je zakázána jízda na motorových nebo elektrických vysokozdvižných
vozících bez patřičného řidičského oprávnění, rovněž je zakázána spolujízda na
těchto vozících všem osobám, pokud není sedadlo pro spolujezdce součástí výbavy
vozidla.
16) Do podniku nevstupujte pod vlivem alkoholu (jiných návykových látek); alkohol a
jiné návykové látky do areálu nedonášejte ani nepožívejte v průběhu práce. SFO si
vyhrazuje právo provést namátkové kontroly požití alkoholu nebo jiných návykových
látek u externích pracovníků v areálu SFO a osoby s pozitivním výsledkem orientační
dechové zkoušky vykázat z areálu.
17) Při práci se chovejte a počínejte si tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života,
majetku lidí a majetku firem.
18) Dodržujte předpisy platné pro vaši práci a pracoviště a respektujte bezpečnostní
předpisy pracovníků ve vaší blízkosti.
19) Je zakázáno skladovat materiál v blízkosti rozvodných skříní, el. zařízení, na
komunikacích, v blízkosti únikových východů, vedle hydrantů a hasících přístrojů,
apod.
20) Bez svolení SFO se nesmí provádět zásahy do elektrických rozvodů a zařízení.
21) Nezasahujte do strojního zařízení, které vám nebylo určeno k obsluze.
22) Poranění si nehte ošetřit a proveďte o tom řádný záznam ve vlastní knize úrazů.
V případě vážnějšího PÚ (s předpokládanou absencí) pracoviště musí zůstat v
původním stavu až do vyšetření příčin PÚ, pokud nebude dohodnuto
zdokumentování - fotografie, videozáznam apod., za účasti zástupce zaměstnavatele
zraněného.
23) V areálu podniku dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
mimo k tomu vyhrazených prostor.
24) Před započetím svářečských, paličských nebo rozbrušovacích prací si musí
nechat pracovníci vystavit povolení k těmto pracím u odpovědné osoby za SFO a
před započetím prací kontaktovat HZS podniku.
25) Zachovávejte průjezdnost komunikací pro vozidla HZSP SFO
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26) Neničte a nepoškozujte požární signalizaci, její rozvody a ostatní zařízení PO
(hydranty, přívody vody k nim, hasicí přístroje, výstražné tabulky apod.) bez souhlasu
technika PO, případně velitele HZSP jsou zakázány jakékoliv zásahy do těchto
zařízení.
27) Demoliční, svářečské a jiné práce v místech s elektrickou požární signalizací (v
blízkosti budov SFO s.r.o.), mající vliv na její řádný chod, vyžadují předání písemné
žádosti na tyto práce (mailem nebo osobně), kde bude popsána dotčená oblast pro
možnost zablokování příslušných alarmů v průběhu prací. Těsně před zahájením
hlaste na HZSP (tel.: 222, 555). EPS v objektech reaguje i na výfukové plyny
motorových VZV, které nejsou vybaveny příslušnými katalyzátory a lapači jisker a na
zvýšenou prašnost na pracovišti atd.
28) V případě požáru volejte HZSP telefonní číslo 222 (nebo 555) viz.: „Požární
poplachové směrnice“.
29) Dodavatel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků na pracovišti,
pracoviště musí mít řádně označeno s upozorněním na možnost zranění jiných
pracovníků (řádně ohrazeny výkopy, překážky na komunikacích, ohraničena –
oplocena stavba, bez možnosti vstupu nepovolaných osob).
30) Parkování techniky v nočních hodinách je v areálu SFO zakázáno (v
mimořádných případech povoluje HI), technika a materiál zůstávající na stavbě musí
být zajištěn proti krádeži a SFO nezodpovídá za jeho ztráty a poškození.
31) V areálu SFO je povolena maximální rychlost pro všechna vozidla 15 km/hod.
32) Zhotovitel díla se zavazuje, že stavba bude zajištěna proti vniknutí nepovolaných
osob – tedy ohrazena odpovídajícím oplocením v souladu předpisy a výstražným
značením (zákaz vstupu na staveniště, a podobně) a že se zdrží zbytečných a
předem nedomluvených přesunů techniky a osob mimo stavbu – tedy po
komunikacích a v objektech užívaných SFO a firmami v jeho nájmu.
33) Od zahájení stavby bude stanovena pracovní doba pro zaměstnance stavby a po
skončení pracovní doby budou objekty uzamčeny a klíče, pro případ požáru, uloženy
na hlavní vrátnici a dle uvážení zhotovitele zajištěny proti zneužití.
34) Zhotovitel zajistí na pracovišti (stavbě) hořlavé kapaliny a plyny v souladu s
platnými předpisy.
35) Případné havárie ohrožující životní prostředí, okamžitě hlásí HZSP SFO (úniky
olejů, nafty apod.).
36) Na H55 – Válcovna, H48 – Sklad surovin, včetně okolních ploch pro vykládku a
nakládku surovin je potřeba dodržovat pravidla manipulace se sazemi, platí i pro
ostatní suroviny sypkého charakteru. Tyto zásady platí i pro zdroje prachu z prací
spojených s instalací a údržbou strojů v těchto provozech. Při pracích, které to budou
vyžadovat, musí být zajištěna odpovídající čistící technika. Náklady za škody
způsobené nedodržováním pravidel budou vymáhány po osobách či firmách při
jejichž činnostech k úniku prachových nečistot došlo.
37) V budově 110 (vysokoregálový sklad) a v 2. NP budovy 56 je instalováno stabilní
hasící zařízení (sprinklery). Zhotoviteli je zakázáno provádět bez povolení SFO
jakékoli práce, které by mohly vést k poškození hlavice a následnému nechtěnému
hašení.
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Informace o rizicích:
1. Riziko úrazu při střetu s vysokozdvižným nebo jiným manipulačním prostředkem, s
bubnem
2. Riziko úrazu při kontaktu s chemickou látkou nebo směsí
3. Riziko úrazu elektrickou energií
4. Riziko úrazu stlačením mezi strojní části
5. Riziko úrazu způsobené pádem na nerovném povrchu
6. Riziko pádu osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního
zajištění.
7. Riziko úrazu zavalením, přimáčknutím, přiražením břemenem. Pád materiálu z
výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu. Pád použitého zdvíhacího
mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě. Pád materiálu, nářadí z výšky při
neopatrné manipulaci.
8. Riziko úrazu vtažením mezi rotující části stroje
9. Riziko úrazu při kontaktu s horkým povrchem
10. Riziko úrazu při výskytu výbušné atmosféry
11. Riziko úrazu popálení plamenem
12. Riziko úrazu popálení mrazem
13. Riziko úrazu při neoprávněný vstupu na pracoviště, nebo do vymezeného
prostoru při provádění práce ve výšce, pod výtah, sila a zásobníky.
14. Riziko uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucí z prohlubní
a jiných nerovností.
15. Riziko zakopnutí o uložený materiál nebo nářadí.
16. Prach, hluk.
17. Popálení rozstřikem kovu při broušení, svařování apod.
18. Vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek.
19. Riziko úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel a
nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určeným signálů.
20. Riziko úrazu při přelézání, přeskakování a výstupu na dopravníky, nebo opírání
sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy.
21. Úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafo stanice, regulační stanice
plynu….
22. Riziko pádu na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Interní:

Externí:

v případě úrazu, požáru, havárie:
Ohl. požáru, Hasiči SFO

556 763 222

Hasičský záchranný sbor_______150
Zdravotnická služba___________155
Policie ČR
158
Linka tísňového volání
112

BOZP, PO (SHE)
556 763 355
hlavní inženýr
556 763 240
ekolog
556 763 461
lékař
556 763 399
(7,00-15,00 hod, mimo soboty, neděle a svátky)
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ZÁZNAM O ŠKOLENÍ
pracovníků cizích organizací pracujících (zdržujících se) na pracovištích Semperflex
Optimit s.r.o. (SFO) dle Pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany
životního prostředí
Platnost školení je 12 měsíců ode dne, kdy bylo provedeno
Prohlášení účastníků: Svým podpisem stvrzuji, že jsem absolvoval školení v
uvedeném rozsahu a že jsem po teoretické i praktické stránce školení porozuměl
Školení provedl: ……………………….. Podpis: ……………………………………
jméno a příjmení

Název cizí organizace

Vytvořil: Martin Zajíček
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podpis
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