
Všeobecné podmínky na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

 pro cizí subjekty 

 Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci budou jednat pouze v rámci zadání 

práce a instrukcí objednatele, a budou používat pouze předměty svěřené jim 

zhotovitelem, příp. objednatelem, a to pouze po předchozím věrohodném 

proškolení příslušného pracovního postupu (návodu od výrobce) a rizikových 

opatření. Všichni pracovníci  zhotovitele/dodavatele se zavazují při výkonu své 

činnosti u objednatele dodržovat zásady na bezpečnost práce a požární ochranu a 

seznámit se s riziky dotčeného pracoviště. 

 

 Pokud bude zhotovitel na realizaci předmětu smlouvy využívat zaměstnance, kteří 

nehovoří česky nebo slovensky, je povinen zajistit překlad pro účely školení z 

obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele k zajištění 

požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny 

výhradně pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační 

předpoklady a u činností, u kterých je to předepsáno, i odbornou a zdravotní 

způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné 

způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit objednateli na požádání. 

 

 Zhotovitel je povinen předem informovat objednatele o použití pracovních postupů 

nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele 

nebo třetí strany či pro zdraví a život fyzických osob, jichž se činnost zhotovitele 

může vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a 

použitých materiálů dotknout. Zhotovitel je povinen předložit informace o 

rizikových účincích dodávaných prací nebo použitých materiálů, a to včetně 

preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob v místě 

práce. 
 

 Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní odpovídající ochranné osobní 

pracovní pomůcky prostředky, technická zařízení a nářadí, které budou v 

provedení vhodném do prostředí v místě realizace předmětu smlouvy, nebo které 

budou v souladu s požadavky objednatele a zajistí také potřebná školení 

pracovních a bezpečnostních postupů týkajících se těchto technický zařízení. 

Technické zařízení a nářadí, které podléhá řádným revizím a kontrolám bude 

v době používání v bezpečném stavu. 

 

 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ 

poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička/přenosná zdravotnická brašna, 

instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.) ve smyslu příslušných ustanovení 

Zákoníku práce a související legislativy platné v době výkonu práce. 

 



 Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí prostřednictvím 

svých zaměstnanců na majetku objednatele nebo třetích stran nebo na zdraví a 

životech fyzických osob, které budou jednáním zaměstnanců zhotovitele dotčeny. 

Pro účely tohoto ustanovení se jedná o škody, které vznikly při realizaci předmětu 

smlouvy nebo v její souvislosti. 

    

 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy řádně zajištěno zákonné 

pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z 

povolání, a že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením 

pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při vyšetřování 

příčin vzniku pracovních úrazů, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo s jejich 

činností na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních úkonech 

souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů. 

      

 V případě, že v průběhu montážních nebo stavebních prací dojde k výměně 

zaměstnanců dodavatelské firmy nebo dojde k doplnění jejich stavu, je vedoucí 

pracovní skupiny dodavatele povinen provést instruktáž BOZP a o jejich 

provedení provést o této skutečnosti zápis.  

  

 Místa připojení elektrických spotřebičů předem dohodnout s koordinátorem 

objednatele. V případě, že zaměstnanci dodavatele provádějí práce v blízkosti 

elektrických zařízení a kabelů vysokého napětí, můžou začít práce až po souhlasu 

zodpovědného zaměstnance provozovatele.  

 

 Zaměstnanci dodavatele jsou povinni zdržovat se jen na pracovištích, kde byli 

pracovně přiděleni po předchozím ohlášení vedoucímu pracoviště.  

 Všichni zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat zákaz požívání 

alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek v prostorách 

objednavatele. 

 Práce s nebezpečím vzniku požáru (svařování, řezání plamenem, nahřívání izolací, 

apod.) mohou být vykonávány pouze se souhlasem odpovědného zástupce NNB. 

Na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím musí být vydán příkaz ke 

svařování.  

 O každém požáru (i když byl uhašen vlastními prostředky) musí dodavatel 

informovat odpovědného zástupce NNB. Interní ohlašovna požárů je umístěna na 

hlavní vrátnici NNB 

 

 

 

 

 


