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- nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout
s nějakou pravděpodobností za určitých podmínek
Nebezpečná látka
- chemická látka nebo směs, která vykazuje jednu nebo více
nebezpečných vlastností a na základě těchto vlastností a množství
by mohla způsobit ohrožení či poškození zdraví nebo života osob,
živých organizmů, životního prostředí nebo majetku
ADR
- evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí
RID
- řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Osobní průkazka
- průkazka s fotografií zaměstnance vystavená bezpečnostní
agenturou, opravňující ke vstupu do areálu
Mimořádná událost - závažná havárie, provozní nehoda (havárie) nebo jiná nežádoucí
mimořádná událost, mající za následek ohrožení nebo vznik požáru,
výbuchu, přerušení výroby, poškození majetku, poškození nebo
ohrožení životů a zdraví osob, životního či pracovního prostředí
únikem nebezpečných látek
Riziková činnost
- provozování zařízení s obsahem nebezpečných látek, zpracovávání,
přeprava, skladování a používání nebezpečných látek, které mohou
vést s ohledem na jejich charakter, množství a způsob použití
k nežádoucí mimořádné události nebo práce na tomto zařízení
Pracovní úraz
- jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci
způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s nimi
Ochranné zařízení
- mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení
sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců
Smluvní partner
- zástupce Paramo, a.s., který se zhotovitelem uzavřel příslušnou
obchodní smlouvu nebo zástupce útvaru, pro něhož na základě této
smlouvy zhotovitel vykonává svou činnost
Zaměstnanec Paramo, a.s. odpovědný za bezpečnost práce - vedoucí OBS, technik BOZP
a PO
Zaměstnanec Paramo, a.s. zajišťující činnost na úseku požární ochrany - vedoucí OBS,
technik PO
Zaměstnanec Paramo, a.s. odpovědný za životní prostředí - vedoucí životního prostředí,
ekolog
Riziko

5. Zkratky
BOZP
OIMS a IA
PP
ŽP
DiS
OBS
OOPP
OZO BOZP
OZO PO
HS
HZSp
EX

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- odbor integrovaných systémů a interního auditu
- požární prevence
- životní prostředí
- distribuční sklad
- odbor bezpečnostních služeb
- osobní ochranné pracovní pomůcky
- odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik BOZP
- odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany
- hospodářské středisko
- hasičský záchranný sbor podniku
- prostor s nebezpečím výbuchu
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6. Důležitá telefonní čísla
6.1 Tísňová volání
Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasičský záchranný sbor ČR

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Obecní (místní) policie

156

Policie ČR

158

6.2 PARAMO, a.s.
HS Pardubice

HS Kolín

466 810 111

321 750 111

Hlášení požáru, výbuchu

150

150

HZS podniku, vážný úraz

223

347

Vedoucí odboru bezpečnostních služeb

161

-

Bezpečnost práce

125

479

Požární prevence

125

191

Vedoucí životního prostředí

306

-

-

144

352

312

317

182

418, 451

378

Ostraha podniku

352

312

Velitel ostrahy

356

414

PARAMO, a. s.

Ekolog
Vstupní školení
Vedoucí logistiky (v HS Kolín vedoucí distribučního
skladu
Dispečink

6.3 Distribuční sklady
Vedoucí distribučních skladů
Hlučín

736 507 109

Kolín

736 507 042

Lípa

736 507 041

Most

736 507 031

Svítkov

736 507 482

7. Politika IMS
Paramo, a.s. je součástí skupiny UNIPETROL a patří do skupiny PKN Orlen. PARAMO,
a.s. podniká v oblastech asfaltářské výroby, výroby a zpracování maziv, nákupu, skladování
a prodeji paliv. Paramo, a.s. má zaveden integrovaný systém řízení, jehož součástí jsou
systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentální systém řízení
a systém řízení kvality. Paramo, a.s. je držitelem certifikátů ISO 9001, 14001 a OHSAS
18001.
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8. Bezpečnostní pravidla
Zhotovitel/nájemce je povinen zajistit péči o bezpečnost a ochranu ŽP a provádět práce
v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, technických norem
a příslušné obchodní smlouvy. Na všechny osoby, které se zdržují s vědomím
zhotovitele/nájemce v areálu se pohlíží jako na zaměstnance zhotovitele/nájemce (návštěvy
zhotovitele, subdodavatele prací, osoby samostatně výdělečně činné, apod.).
8.1 Základní bezpečnostní požadavky a informace
8.1.1 Vstupní a následné školení
Před vstupem do areálu absolvují zaměstnanci cizích právnických nebo podnikajících
fyzických osob, kteří budou v areálu Paramo, a.s. vykonávat práci, vstupní školení
bezpečnosti práce, požární ochrany a zajištění ochrany životního prostředí. Školení probíhá
ve stanovených dnech (pondělí a středa od 7:00 do 9:30 h formou výkladu na CD na
vrátnicích (v HS Pardubice vrátnice Přerovská, v HS Kolín vrátnice V1) a je zakončen
testem. V případě neúspěšného absolvování testu (méně než 90 % správných odpovědí)
zaměstnanec celý proces (školení + test) opakuje. V případě potřeby školení mimo
stanovené dny (pouze v mimořádných případech) zašle vedoucí zaměstnanec žádost
k odsouhlasení vedoucímu OBS v HS Pardubice a technikovi PO v HS Kolín. Do doby
úspěšného absolvování testu nebude tomuto zaměstnanci umožněn vstup do areálu.
Školení platí pro kalendářní rok, ve kterém bylo provedeno, s výjimkou školení
provedeného v prosinci, které platí i pro následující rok. Opětovné proškolení zajistí
dozorující zaměstnanec vždy před prvním zahájením práce v kalendářním roce, případně je
možné ho provést v prosinci předchozího roku.
8.1.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
Nájemce je povinen před zahájením činnosti v areálu písemně informovat OBS
o rizikách vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností v pronajatých objektech
(prostorech), která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců PARAMO, a.s.,
případně dalších osob, které se v areálu oprávněně pohybují.
Způsob, rozsah a forma poskytování písemných informací o rizikách, vyplývajících
z činnosti zhotovitele prací je stanoven příslušnou obchodní smlouvou nebo v případě
provádění činností na základě S 18-06 a S 18-07 v HS Pardubice a S 18-41 v HS Kolín
a distribučních skladech (kromě DiS Svítkov).
8.1.3 Závaznost Českých technických norem (ČSN)
ČSN nebo jejich části, které obsahují technické požadavky na výrobky a zařízení
provozovaná v areálu nebo do provozu uváděná, jsou závazné v plném rozsahu pro
stanovení minimálních základních technických a bezpečnostních požadavků.
Závaznost ČSN, upravujících technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při
práci, je pro zhotovitele stanovena příslušnou obchodní nebo mandátní smlouvou.
8.2 Zásady bezpečné práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí
 Každý zhotovitel/nájemce je povinen dbát výstražných nápisů a informačních tabulí na
pracovištích a pokynů udělených příslušnými zaměstnanci PARAMO, a.s.
a zaměstnanci bezpečnostní agentury, zajišťující ochranu a ostrahu objektu.
 Každý zhotovitel/nájemce je povinen vést evidenci zaměstnanců, kteří vstupují do
PARAMO, a.s. za účelem naplnění předmětu díla od jejich nástupu do zaměstnání až
do opuštění pracoviště.
 Každý zhotovitel/nájemce odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, resp. v prostoru
prováděných prací. Nesmí znečišťovat prostory společnosti. V případě znečištění musí
neprodleně uvedené prostory uklidit.
 Každý zhotovitel/nájemce je povinen nakládat šetrně se všemi druhy energií (voda
užitková, pitná, el. energie, pára).
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 Každý zhotovitel/nájemce zajistí při plnění závazků v areálu podniku u svých
subdodavatelů prokazatelné plnění těchto zásad.
 Každý zhotovitel/nájemce je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými
prostředky a zajistit jejich používání (zejména používání ochranných přileb v celém
podniku). Při vstupu do provozu platí povinnost používat ochranné pracovní oděvy,
bezpečnostní uzavřenou obuv s ochrannou tužinkou (provedení „S“) a ochranu očí
např. štítek/štít nebo ochranné brýle s bočním krytem.
 Všichni zaměstnanci zhotovitele/nájemce, jakož i další osoby, které se budou s jeho
souhlasem podílet na provádění díla/přepravě musí být odborně a zdravotně způsobilí
pro požadované práce.
 Dojde-li k ohrožení osob, nebo hrozí-li vznik škody a při vyhlášení nebo zpozorování
mimořádné události, musí zhotovitel/nájemce přerušit práce.
 V případě vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie je povinen každý, kdo tuto událost
zpozoruje, uvědomit Hasičský záchranný sbor podniku na tel. 150. Při ohlašování
události uveďte své jméno, kde a co hoří a telefonní číslo, ze kterého voláte.
 Mimořádná událost je vyhlašována sirénou. Siréna je doprovázena hlášením v místním
rozhlase.
 Všichni zaměstnanci jsou povinni uposlechnout těchto pokynů, dále jsou povinni
uposlechnout pokynů vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců ostrahy a HZSp.
 Je-li vyhlášena evakuace, pak platí i pro zaměstnance externích firem. Evakuační plány
jsou vyvěšeny na pracovištích.
 Zhotovitel/nájemce zajistí dodržování legislativních požadavků při nakládání s vodami
a o jejich ochraně tak, aby nebyla ohrožena nebo zhoršena jakost povrchových nebo
podzemních vod. Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace musí dodavatel obdržet
písemný souhlas odpovědného zástupce PARAMO, a.s.
 Zhotovitel/nájemce zajistí dodržování legislativy pro zacházení s látkami, které mohou
ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod
(zejména pro vlastní sklady ropných a dalších závadných látek, při jejich přepravě
apod.).
 Zhotovitel/nájemce písemně oznámí PARAMO, a.s. zřízení (i dočasného) provozního
skladu závadných látek, jeho umístění, zabezpečení a množství skladovaných látek.
Toto oznámení nenahrazuje rozhodnutí nebo souhlas příslušných orgánů státní správy
ke zřízení tohoto skladu, vyžaduje-li ho legislativa.
 Zhotovitel/nájemce zajistí, aby závadné látky, s nimiž zachází, neunikaly do venkovního
prostředí, půdy a vody. Zajistí odpovídající prostředky pro likvidaci případné nehody
(havárie) v životním prostředí způsobené závadnými látkami, s nimiž se na jejich
pracovištích v areálu zachází.
 Při způsobení nebo jakémkoliv zjištění mimořádného zhoršení, popřípadě ohrožení
jakosti povrchových vod nebo podzemních vod („havárie“) v areálu, je zhotovitel/
nájemce povinen bez odkladu to oznámit stálé službě HZSp PARAMO, a.s. na
telefonním čísle 150, (resp. vedoucímu příslušného distribučního skladu). Toto ohlášení
nenahrazuje hlášení původce havárie orgánům státní správy ochrany na úseku
ochrany životního prostředí podle příslušných právních předpisů.
 V případě úniku závadných látek způsobeného zaměstnanci či zařízením
zhotovitele/nájemce, je tento povinen zajistit provedení okamžitých zásahů k zabránění
a omezení vlivu na povrchové a podzemní vody. Ve spolupráci se zaměstnanci
PARAMO, a.s. zajistí následná opatření ke zneškodnění havárie a opatření
k odstranění jejích škodlivých následků. Zúčastňuje se vyšetřování příčin havárií
a havarijních situací způsobených vlastní činností v areálu.
 Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat s odpady v souladu s platným zněním zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech (shromažďování, doprava, odstraňování). Je povinen
oznámit PARAMO, a.s. vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením místa,
druhu a názvu odpadů a odpovídajícího zabezpečení a označení, vč. identifikace
dotčené firmy. Na shromažďovacích místech provozovaných PARAMO, a.s. odpovídá
za udržování pořádku a zamezení ukládání odpadů mimo tato shromažďovací místa.
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 Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činností smluvních partnerů řešeno
smluvně, zajišťuje jejich odstraňování dodavatel služby. Veškeré odpady jsou
vlastnictvím dodavatele, který se ve smyslu zákona o odpadech stává jejich původcem.
Pro společnosti v trvalém nájmu v a.s. platí toto ustanovení odchylně: pokud není
stanoveno jinak, pak PARAMO, a.s., zajišťuje odstraňování komunálního odpadu
a odpadů vznikajících při činnostech nájemce v areálu PARAMO souvisejících
s běžnou údržbářskou činností na jednotlivých zařízeních.
 Zhotovitel/nájemce je povinen umožnit environmentální audit nebo kontrolu dodržování
ustanovení této přílohy zaměstnancům PARAMO, a.s., poskytnout jim žádané
informace, vč. předložení těch dokladů, které se týkají činností majících vliv na životní
prostředí.
 Všechny elektrické spotřebiče používané v prostorech PARAMO, a.s. musí mít platnou
revizi.
 Koleje se přecházejí nebo přejíždějí jen na označených železničních přejezdech. Při
přecházení nebo přejíždění kolejí je třeba dbát výstražných znamení.
8.3 Pro činnosti a pohyb v areálu je zhotovitel/nájemce povinen:
 respektovat bezpečnostní a havarijní informační systém v areálu, tj. informační
a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání, signály sirén, apod.,
 zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními této
směrnice, a s ustanoveními dalších organizačních a řídících norem Paramo, a.s. ve
smyslu příslušné obchodní smlouvy,
 zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců se zásadami bezpečného chování
na daném pracovišti (relevantní části havarijních plánů – dislokace pracoviště, únikové
východy, evakuační místa, prostředky první pomoci, prostředky PO, pohyb po
pracovišti, apod.),
 seznámit své zaměstnance s riziky možného ohrožení jejich života a zdraví, plnit
stanovená opatření a vybavit na své náklady zaměstnance stanovenými osobními
ochrannými prostředky,
 bude-li na svých pracovištích v areálu nakládat s karcinogeny, mutageny, látkami
toxickými pro reprodukci nebo pracovat v areálu s vlastními zdroji ionizujícího záření
předem písemně informovat zaměstnance Paramo, a.s. odpovědné za bezpečnost
práce a oznámit jim ukončení těchto činností,
 zavést povinnost používání ochrany obličeje na pracovištích a v pokynech BOZP pro
práci, při níž hrozí nebezpečí rozlití nebo opaření látkami a směsmi, které jsou
nebezpečné kvůli svým vlastnostem a podmínkám skladování jako je vysoká teplota
a tlak, postříkání, mechanické poškození nebo zásah elektrickým proudem z provozu
energetických zařízení a sítí,
 zajistit, aby jeho zaměstnanci:
a) nepožívali alkoholické nápoje a nezneužívali jiné návykové látky v areálu společnosti
a objektech, které jsou jejím majetkem, nevstupovali tam bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití
alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou mohou být u nich tyto
látky detekovány prováděnými zkouškami (vyšetřeními).
b) podrobili se zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových
látek, kterou organizují a zajišťují určení zaměstnanci Paramo, a.s., nebo
zaměstnanci bezpečnostní agentury.
 zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu byly organizovány
a prováděny tak, aby současně byly chráněny i další osoby, které se v areálu pohybují,
 prokazatelně přenést požadavky uvedené v této směrnici na své dodavatele
a pravidelně kontrolovat jejich plnění,
Upozornění: Přenesení požadavků nezbavuje zhotovitele/nájemce odpovědnosti za činnosti
jeho dodavatelů v areálu. V případě, že je pracovní skupina tvořena ze zahraničních pracovníků,
musí zhotovitel zajistit, aby všichni uvedení pracovníci vydaným pokynům porozuměli a stanovit
způsob komunikace na pracovišti v českém jazyce (např. prostřednictvím tlumočníka apod.). Za
bezpečnost při činnosti prováděné pro potřeby zhotovitele/nájemce fyzickou osobou provozující
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zhotovitel/nájemce.

činnost

a

za

bezpečnost

jejího

dodavatele

plně

zodpovídá

 zajistit trvalým dozorem bezpečnost svých dodavatelů při provádění prací
krátkodobého charakteru (např. práce na zařízení, servis, seřizování, měření apod.
prováděné pracovní skupinou do 2 osob), jejichž doba trvání nepřesáhne 3 dny.
 zahájit a provádět veškeré práce v areálech pouze v souladu se Směrnicemi S 18-06,
18-07 a 18-41.
 po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej
prostřednictvím předávacího protokolu nebo povolení k práci zpět smluvnímu
partnerovi,
 udržovat ve svých objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené
objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit,
 zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně
bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro
mobilní požární techniku),
 provozovat v areálu jen takové stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením
a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení,
 používat stroje a zařízení jen k takovým účelům, pro které jsou technicky způsobilé
a v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami,
 zajistit, aby v areálech byly používány jen takové elektrické přenosné spotřebiče,
elektrické ruční nářadí, přístroje a pojítka, které splňují podmínky stanovené právními
předpisy a technickými normami, jsou v bezvadném technickém stavu (včetně
příslušenství) a v provedení odpovídajícím prostoru jejich umístění/používání,
Upozornění: Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel/nájemce.

 používat takové postupy a technologie, aby jeho činností nebyly překračovány nejvyšší
přípustné hodnoty pro hluk, vibrace, prach, chemické škodliviny a další škodlivé faktory
pracovního prostředí,
 neprodleně informovat prokazatelným způsobem smluvního partnera o zjištěných
nedostatcích a závadách na pracovištích a v pronajatých prostorách, jejichž odstranění
není na základě smlouvy nebo obecně platných předpisů v jeho kompetenci.
8.4 V areálu je zakázáno:
 kouřit ve všech areálech PARAMO, a.s. (zákaz platí i v kabině motorového vozidla). Za
kouření se považuje též používání tzv. elektronické cigarety. Zákaz platí i tam, kde se
jinak pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod.,
 používat otevřený oheň bez platného povolení,
 používat elektrické tepelné spotřebiče bez písemného povolení,
 vstupovat bez povolení do prostorů pod úrovní terénu - hrozí nebezpečí otravy
toxickými plyny nebo párami,
 provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace
předmětem příslušné zakázky,
 ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest,
v okruhu 3 m od hydrantů, na kanalizační šachty a do prostoru pod potrubními
a energetickými mosty,
 opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty,
 filmovat a fotografovat bez souhlasu vedoucího OBS a bez zajištění podmínek pro tuto
činnost (dle prostředí, např. povolení k práci s ohněm, dozor zaměstnance Paramo,
a.s.),
 překračovat nosnost roštových podlah,
 ponechávat vzniklé otvory nebo prohlubně (musel-li být při pracovní činnosti odstraněn
např. roštový dílec v podlaze, kryt nad kanálem, jímkou, montážním otvorem apod.),
bez bezpečného zajištění nebo trvalého dozoru, a to i v době přerušení práce,
 vstupovat nebo vkládat ruce za bezpečnostní ohrazení nebo kryty, pokud není stroj
(zařízení) v klidu a řádně zabezpečen proti náhodnému spuštění,
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 vstupovat na pásové dopravníky, pokud nejsou v klidu a řádně zabezpečeny proti
náhodnému spuštění,
 shazovat jakékoliv předměty nebo materiál z výšky, není-li zpracovaným pracovním
(technologickým) postupem nebo jiným dokumentem stanoveno jinak,
 používat elektronické přístroje (mobilní telefony, přenosné radiopřijímače, videokamery,
fotoaparáty apod.) ve vyznačených zónách prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výjimečně smějí být použity se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance
PARAMO, a.s.,
 používat nezávislé topné soustavy v kabinách vozidel a pracovních strojů,
 s ohledem na rizika vyplývající z provozu na komunikacích, případně na nutnost
odposlechu havarijního informačního systému je při provádění pracovní činnosti
a pohybu v areálu zakázáno používat soukromé přístroje snižující zvukovou vnímavost
okolního prostředí (např. sluchátka připojená k mobilním telefonům a hudebním
přehrávačům),
 používat ke zvýšení pracovního místa nebo k výstupu na zvýšené pracoviště jiné, než
k tomu určené prostředky,
 ukládat, přepravovat a přemisťovat předměty, aniž by byly zajištěny proti pádu nebo
sesutí,
 prodlévat, chodit a pracovat pod zavěšenými břemeny nebo se zdržovat v jejich
nebezpečné blízkosti,
 vylévat ropné produkty, ředidla, barvy, těkavé látky, oleje a další látky způsobující
kontaminaci vod do kanalizace nebo na terén či do horninového prostředí,
 provádět čištění (např. tlakovou vodou, vzduchem, nebo oklepem, škrabkou, kartáčem
apod.) bez použití vhodné ochrany zraku,
 provádět čištění částí těla nebo oblečeného oděvu stlačeným vzduchem nebo tlakovou
vodou,
 prát a čistit oděvní součásti a jiné textilie v jakýchkoliv hořlavých kapalinách,
 odkládat nebo zavěšovat součástky osobní výstroje a věci na stroje a jiná výrobní
zařízení,
 provádět pracovní činnosti (např. rozpojování nebo obsluha zařízení) bez použití
obličejového štítu a dalších vhodných OOPP tam, kde nelze zcela vyloučit riziko
potřísnění nebo opaření látkami pod tlakem,
 šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod výrobním zařízením nebo ve volném
terénu, pokud není pro zaměstnance zřejmý charakter této látky a zaměstnanec není
vybaven příslušnými OOPP,
 ponechávat volně odložené zbytky potravin mimo uzavíratelné nádoby na odpadky,
 chovat a krmit zvířata, která by mohla ohrozit zdraví, život osob nebo způsobit vznik
škody na majetku, tato sem přivádět nebo přinášet,
 přepravovat osoby v ložném prostoru nákladního (dodávkového) automobilu
a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru.
9. Pohyb a jízda v areálu
Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro silniční provoz vozidel,
přepravu nákladu a osob a pohyb osob na komunikacích v areálu platí zákon č. 361/2000
Sb. a vyhláška ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., s výjimkami uvedenými v této směrnici.
Požadavky na přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu jsou
stanoveny v čl. 9.3.
Veškeré křižovatky základních komunikací, pokud nejsou označeny příslušnými
dopravními značkami, jsou křižovatkami stejného řádu a platí pro ně přednost v jízdě vozidel
přijíždějících zprava.
Při vyjíždění z místa ležícího mimo základní komunikaci (např. z parkoviště, garáže,
obvodu výrobny, místa vykládky a nakládky apod.) na základní komunikaci, musí dát řidič
přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po základní komunikaci.
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Maximální dovolená rychlost všech vozidel v HS Pardubice je 20 km/h, v HS Kolín
a distribučním skladu Lípa 30 km/h. Pro hasičská a sanitní vozidla v případě, že dávají
výstražná znamení sirénou či světly, omezení rychlosti neplatí. Ostatní uživatelé komunikací
jsou povinni dát těmto vozidlům přednost, uvolnit cestu a popř. zastavit.
Nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami
je 4,2 m v HS Kolín, 4,3 m v HS Pardubice, pokud není značkami stanoveno jinak.
Železniční přejezdy jsou označeny značkou P6 – STOP. Dopravní značky, upozorňující
na blížící se železniční přejezd, nejsou použity.
Železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové
vlečky, posunující souprava dává pouze zvukový signál.
Na železniční přejezdy je zakázáno vjíždět, jestliže:
- je vidět nebo slyšet přijíždět drážní vozidla,
- je lokomotivní houkačkou dáváno výstražné znamení,
- jsou dávány výstražné návěsti zaměstnancem UNIPETROL DOPRAVA nebo jinou
oprávněnou odborně způsobilou osobou (píšťalkou, praporkem, svítilnou, ústně),
V areálu je zakázáno vjíždět do prostoru výrobního zařízení bez povolení vystaveného
nebo vydaného odpovědnou osobou.
Před přistavením vozidla a zahájením dalších činností souvisejících s nakládkou/
vykládkou zboží, resp. s plněním/stáčením autocisteren (neprobíhají-li v režimu ADR dle
čl. 9.3 je řidič povinen seznámit se s příslušnými Bezpečnostními pokyny a dodržovat je.
Dále je povinen respektovat informační a bezpečnostní tabulky umístěné v místě nakládky/
vykládky, resp. plnění/stáčení.
Ochrana proti pádu musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním dle
čl. 18. Je-li vozidlo vybaveno u stáčecího otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho
před zahájením čerpání nainstalovat.
Části vozidel nebo jejich vybavení, dlouhé náklady, např. potrubí, betonářská ocel, tyče
apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.
U vozidel nebo jízdních souprav, jejichž celková délka nebo šířka přesahuje svými
rozměry nebo rozměry nákladu stanovené míry bezpečné pro průjezd, musí být trasy
přesunu předem projednány s příslušným zaměstnancem odboru logistiky.
Osoba, která je v areálu účastníkem nebo svědkem dopravní nehody (není-li toho
schopen tak jeho zaměstnavatel), je povinen neprodleně nahlásit nehodu na odboru
logistiky, po 14.00 hodině na podnikovém dispečinku. Dále je povinen na tato telefonní čísla
nahlásit každé poškození komunikace, dopravní značky apod., které způsobil. Došlo-li ke
zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku rovněž Obvodnímu oddělení Policie
ČR.
Poznámka: Pokud při dopravní nehodě dojde k znečistění životního a pracovního prostředí
vlivem převáženého nákladu, ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody na majetku, je při
hlášení nutné na tuto skutečnost zvlášť upozornit.

V případě mimořádných událostí v areálu může být příslušníky HZSp, bezpečnostní
agenturou, Policií ČR, případně jinou pověřenou osobou omezen pohyb vozidel a osob.
Při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou signalizací ihned
přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout motor, příp. nezávislé topení,
uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat dalších pokynů.
Parkovací místa (garážování) pro vozidla zhotovitele/nájemce v areálu mohou být
vyhrazena příslušnou smlouvou, případně povolením k vjezdu. Řidiči vozidel cizích
organizací jsou povinni dodržovat určená místa pro parkování dle žádosti, případně parkovat
v místě nakládky a vykládky nebo vyhrazených parkovištích nebo dle pokynů zaměstnanců
ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců PARAMO, a.s.
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Vznikne-li potřeba parkovat mimo vyhrazené parkoviště (např. v obvodech výroben),
povoluje toto parkování vedoucí příslušného obvodu.
Je zakázáno stát a parkovat pod potrubními mosty (netýká se prostorů sloužících
k příjezdu do pronajatých dílen, hal, apod., ve kterých je možné dočasně stát a parkovat po
nezbytně nutnou dobu sloužící ke složení nebo naložení materiálu. Dále je zakázáno stát
a parkovat v ochranných prostorech zásobníků a v okruhu 3 m od hydrantů. Rovněž je
zakázáno parkování a garážování vozidel ve výrobních halách a dílnách.
Manipulační vozíky s vlastním pohonem mohou být zaparkovány (garážovány) pouze na
vyhrazených místech, a to vždy za splnění podmínek pro zajištění bezpečnosti.
Přeprava osob v areálu musí být prováděna vždy v souladu s ustanoveními zákona
č. 361/2000 Sb.
Chůze v areálu je povolena pouze po chodnících a vyznačených cestách. Kde nejsou
zřízeny, chodí se po levé straně vozovky. Chůze mimo komunikace je zakázána, pokud není
nutná z důvodu plnění pracovního úkolu, případně úniku z dosahu bezprostředního ohrožení
života a zdraví osob. Při pohybu v areálu je zakázáno používat koloběžky, jakékoliv lyže a
brusle (i kolečkové), skateboardy apod.
Při vstupu do objektů se smí používat pouze vykázaných cest, vchodů a východů za
současného dodržení povinné ohlašovací povinnosti.
Je zakázáno přivážet ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s., děti do 15 let
a zvířata;
Silniční motorová vozidla s dlouhodobým povolením vjezdu smí v areálu řídit pouze
osoby, které:
- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- byly prokazatelně seznámeny s ustanoveními této směrnice,
- se zúčastnily školení řidičů v termínech a rozsahu stanoveném příslušnými právními
předpisy.
Zhotovitel/nájemce smí pověřit řízením manipulačních vozíků s vlastním pohonem na
základních komunikacích v areálu pouze ty své zaměstnance, kteří:
- jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění,
- jsou řádně seznámeni s ustanoveními této směrnice.
- mají odbornou a zdravotní způsobilost k obsluze manipulačního vozíku stanovenou
příslušnými právními a ostatními předpisy
Poznámka: Ve vymezených manipulačních prostorech lze pověřit řízením manipulačních vozíků
zaměstnance, kteří nejsou držiteli řidičského oprávnění, ale mají odbornou a zdravotní způsobilost
k obsluze manipulačního vozíku stanovenou příslušnými právními a ostatními předpisy.

Řidiči a spolujezdci při vjezdu a po celou dobu pobytu v PARAMO, a.s, musí používat
ochranné prostředky minimálně v tomto rozsahu:
 vlastní ochranné přilby (mimo vozidlo),
 vlastní ochranné pracovní oděvy dle míry rizika (pozn. vždy dlouhé kalhoty),
 při plnění/stáčení pracovní bunda s dlouhým rukávem
 při nakládce/vykládce tričko, případně nátělník
 pracovní uzavřenou obuv s pevnou patou (vlastní),
 při vstupu do provozů ochranu očí (ochranné brýle nebo štít).
Výjimka platí pro vozidla do 3,5 t, jedoucí do skladu MTZ a nakládku z podnikové
prodejny, kde musí osádka při vystoupení z vozidla použít pouze ochrannou přilbu (vlastní/
zapůjčenou).
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9.1 Jízdní kola
Zaměstnanci, kteří používají k přepravě do zaměstnání soukromá jízdní kola, jsou povinni
je odkládat na vyhrazených místech (kolárny) v Pardubicích u vrátnice Závodiště
a Přerovská, v Kolíně do kolárny u Vrátnice č. 1 a zabezpečit je proti odcizení. V případě
odcizení či poškození kol umístěných mimo kolárny nelze škodu uplatňovat na
zaměstnavateli.
Jízdní kola, která se používají k jízdě v areálu podniku, musí být řádně vybavena dvěma
na sobě nezávislými účinnými brzdami, volné konce trubek řídítek spolehlivě zaslepeny,
matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo kombinované s krytkou konce
náboje, musí být uzavřené, přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy,
odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), na paprscích
předního nebo zadního kola, popř. obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy
(autožluť) na každé straně kola. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné
zjevné deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy. Kola, která nemají osvětlení, nesmí
být používaná za snížené viditelnosti. Kola vybavená osvětlením, které není přizpůsobeno do
prostředí EX, nesmí osvětlení v tomto prostředí používat.
Cyklista musí mít po dobu jízdy řádně nasazenou reflexní vestu oranžové barvy, nebo
jinou pracovní vrchní část oděvu, označenou od výrobce jako reflexní dle EN 471. Pracovní
oděvy vybavené pouze reflexními pásky za takové nejsou považovány. Reflexní vesty žluté
barvy jsou určeny pro bezpečnostní a kontrolní složky PARAMO, a.s.
Za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, náledí) nesmí být kola používána!
Na jízdním kole je zakázáno:
 jezdit bez držení řídítek,
 jezdit ve dvou,
 pro jízdu používat chodník,
 jezdit v kolejišti,
 vozit předměty, které by znesnadňovaly jeho řízení nebo ohrožovaly jiné osoby.
9.2 Železniční vlečka
V areálech jsou rozsáhlé sítě železniční vlečky, které spadají do působnosti UNIPETROL
Doprava, s.r.o. Osoby, které vstupují do kolejiště vlečky, pohybují se a pracují v něm,
používají železniční nákladní vozidla nebo s nimi manipulují, jsou povinny řídit se Směrnicí
UNIPETROL DOPRAVA S 45.
9.3 Přeprava nebezpečných věcí
Pro přepravu nebezpečných věcí (včetně nebezpečných odpadů) v areálu platí v plném
rozsahu příslušné právní předpisy, přílohy A a B Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR), Řád pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID) a další požadavky stanovené touto směrnicí pro areál.
Dojde-li při přepravě nebezpečné věci v areálu v souvislosti s nehodou nebo poruchou
silničního vozidla k ohrožení ŽP, jsou řidič vozidla nebo jeho spolujezdec povinni do doby
příjezdu zásahových složek zajistit bezprostřední zmírnění dopadů na ŽP (např. zasypat
sorpčním materiálem, zabránit vniku nebezpečné věci do dešťové kanalizace apod.)
a oznámit událost neprodleně na hasičský záchranný sbor podniku.
Zaměstnanci zhotovitele/nájemce, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky
nebezpečných věcí, musí být prokazatelně proškoleni z ADR/RID, seznámeni se zásadami
bezpečné manipulace s příslušnými nebezpečnými věcmi a musí mít u sebe předepsané
doklady.
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10. Pohyb osob po výrobnách
Vstup do prostoru výrobních objektů/zařízení je povolen pouze:
 zaměstnancům zhotovitele, kteří zde vykonávají určenou (zadanou) pracovní činnost,
 zaměstnancům zhotovitele/nájemce, který zde má své pracoviště na základě příslušné
obchodní smlouvy.
Všechny osoby, které se z pracovních důvodů pohybují v prostoru výrobních
objektů/zařízení mimo svá stálá pracoviště, jsou povinny ohlásit každý svůj (i opakovaný)
příchod i odchod vedoucímu tohoto objektu nebo jím pověřenému zaměstnanci a jsou
povinny dbát jeho pokynů.
Za ohlášení vstupu obchodních partnerů zhotovitele/nájemce odpovídá zaměstnanec
zhotovitele/nájemce, pověřený jejich doprovodem.
11. Požadavky a informace v oblasti prevence závažné havárie
Veškeré činnosti zhotovitele/nájemce v areálu musí směřovat k tomu, aby nedocházelo
k mimořádným událostem a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci
a minimalizaci následků.
Zhotovitel/nájemce smí provozovat v areálu rizikové činnosti pouze na základě příslušné
obchodní smlouvy, kterou jsou stanoveny rovněž podmínky jejich provozování, případně
platného Povolení k práci, kterým jsou stanoveny podmínky používání nebezpečných látek
pro konkrétní činnost zhotovitele.
V případě, že je zhotovitel/nájemce provozovatelem rizikových činností nebo s takovým
provozovatelem sousedí, je povinen organizovat havarijní cvičení dle scénářů vycházejících
z analýzy rizik a možnosti vzniku nežádoucích událostí (včetně využití požárních poplachů,
poskytování první pomoci a evakuace osob) s četností nácviků minimálně jednou za rok
a s obměnou témat (po dohodě lze využívat i součinnost se zásahovými složkami PARAMO,
a.s.). Průběh cvičení vyhodnotit formou zápisu a při zjištění závad přijmout a realizovat
nápravná opatření.
V případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou všechny osoby zdržující se v areálu povinny
dodržet základní pravidla chování uvedená v příloze č. 2.
Interní kategorizace mimořádných událostí PARAMO, a.s.
• Mimořádná událost I. stupně: Jedná se o mimořádnou událost, nepřesahující území
jednoho provozu. Vyhlášení v provozu o mimořádné události se provede ústně (resp.
telefonicky).
• Mimořádná událost II. stupně: Jedná se o mimořádnou událost, nepřesahující areál
HS/DiS. Způsob vyhlášení v HS sirénou (cca 3 minuty přerušovaný tón). Provede spojař
HZSp na základě příkazu velitele zásahu. V DiS vyhlášeno ústně vedoucím DiS.
• Mimořádná událost III. stupně: Jedná se o mimořádnou událost vzniklou v areálu HS
a přesahující areál HS/DiS. Způsob vyhlášení v HS sirénou (cca 3 minuty trvalý tón).
Provede spojař HZSp na základě příkazu velitele zásahu. V DiS vyhlášeno ústně vedoucím
DiS.
12. Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin
Zjistí-li v areálu zaměstnanec zhotovitele/nájemce hrozbu vzniku nebo vznik mimořádné
události, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li
nadřízený k dosažení, pak uvědomí dispečera. Dále je povinen dle Požární poplachové
směrnice v případě:
 požáru, výbuchu či úrazu vyžaduje-li to charakter zranění přivolat HZSp (tel. 150),
 mimořádné události, při níž by mohlo dojít nebo již došlo k negativnímu ovlivnění
životního či pracovního prostředí, ohlásit událost příslušnému zástupci smluvního
partnera a vedoucího OBS nebo zaměstnance odpovědného za životní prostředí.
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Mimořádné události, při níž došlo k poškození energetických rozvodů (např. kabelové
sítě, vodovodní řády, hydrantové požární sítě, parovody apod.), ohlásit událost odboru
energetiky.
Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele/nájemce hlásí každou mimořádnou událost
neprodleně OBS.
Vznikne-li nežádoucí mimořádná událost na úseku činnosti zhotovitele/nájemce, je tento
pro zajištění řádného průběhu vyšetřování povinen:
 zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců a dodavatelů, přítomných události,
 poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku mimořádné události potřebné
podklady, dokumenty, písemnosti, záznamy zkoušek apod.,
 jmenovat v případě potřeby či vyzvání svého zástupce do pracovní komise zřízené
k vyšetření příčin vzniku události,
 spolupracovat s předsedou pracovní komise k objasnění příčin vzniku mimořádné
události, podílet se na navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci;
Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření mimořádné události do
kompetence smluvního partnera, provede zhotovitel/nájemce vlastní vyšetřování (je možno
přizvat zástupce OBS) a následně předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny
vzniku mimořádné události a stanovená nápravná opatření OBS.
Dojde-li v souvislosti s mimořádnou událostí k poškození zdraví osob(y), je nutno provést
rovněž úkony stanovené v čl. 13 a 13.1.
13. Pracovní úraz
Zhotovitel/nájemce je povinen neprodleně nahlásit zaměstnanci PARAMO, a.s.
odpovědnému za bezpečnost práce každý pracovní úraz, který utrpěl v areálu jeho
zaměstnanec nebo jiná osoba, zdržující se s jeho vědomím na jeho pracovištích nebo
v prostorách, které na základě příslušné smlouvy v areálu užívá.
V případě nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl
spáchán trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Obvodnímu oddělení Policie ČR.
V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit ve
spolupráci se smluvním partnerem okamžité měření koncentrací nebezpečných látek (není-li
příslušnou obchodní smlouvou, případně Povolením k práci stanoveno jinak).
13.1 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů
Neprodleně poté, kdy se zhotovitel/nájemce dozví o vzniku pracovního úrazu, je povinen
zjistit odpovědně a spolehlivě příčinu, příčinné souvislosti a všechny další okolnosti vzniku
pracovního úrazu a o výsledku zjištění sepsat záznam. Postižený a ostatní osoby, které byly
svědky pracovního úrazu, jsou při tom povinni účinně spolupracovat. V případě podezření na
zavinění (i částečném) pracovního úrazu ze strany smluvního partnera, je zhotovitel/nájemce
povinen přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce OBS.
Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na
pracovišti vyčleněném zhotoviteli písemným protokolem (nájemci příslušnou obchodní
smlouvou), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu odpovědný
zástupce zhotovitele/nájemce.
Dojde-li k úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, na
pracovišti, na němž zaměstnanci zhotovitele, kteří mají svého určeného vedoucího,
vykonávají pracovní činnost na základě příslušné obchodní smlouvy (např. opravu zařízení,
apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu tento odpovědný
zástupce zhotovitele. Ke zjištění příčiny vzniku úrazu musí vždy přizvat odpovědného
vedoucího zaměstnance příslušného útvaru smluvního partnera.
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Došlo-li ke vzniku úrazu, kterým nastala pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní
dny, zaměstnance zhotovitele/nájemce prokazatelně porušením předpisů k zajištění BOZP
ze strany smluvního partnera (i částečným), navrhuje příslušná opatření jeho odpovědný
vedoucí zaměstnanec a odpovídá za jejich realizaci.
V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl zaměstnanec zhotovitele/nájemce
nebo zaměstnanec jeho subdodavatele v areálu, je zhotovitel/nájemce povinen k vyšetřování
neprodleně přizvat zástupce smluvního partnera a OBS.
Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena
neprodleně OBS.
Upozornění: Objektem zhotovitele/nájemce ve smyslu § 274 zákona č. 262/2006 Sb. jsou
oplocené areály Paramo, a.s.

15. Skladování materiálu v pronajatých prostorech
Manipulační jednotky, materiál a předměty (dále jen materiál) musí být skladován
a stohován tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohl sesunout, zbortit
apod.
Rozměry a druh materiálu a jeho bezpečné zakládání do regálu musí odpovídat
požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu, v dokumentaci typově srovnatelných
regálů, popř. v příslušném místním provozním bezpečnostním předpisu (provozní řád
skladu).
Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího
počtu buněk ve sloupci
Ruční ukládání do regálu ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných
provozních zařízení (např. žebřík, schůdky, plošiny).
Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat způsobu ukládání materiálu a musí být
široká nejméně 0,8 m; šířka uličky pro průjezd dopravních vozíků musí být alespoň o 0,4 m
větší než největší šířka vozíků nebo nákladů.
Je zakázáno lézt do regálů nebo na něj, popř. do něj vstupovat.
Regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku, nesmějí být
používány. V době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen, popř. znemožněna
jeho použitelnost.
15.1 Skladování tlakových nádob v pronajatých prostorech
Samostatně stojící lahve musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.
Při skladování ve vodorovné poloze, nesmí výška na sebe navršených lahví přesahovat
1,5 m a všechny ventily musí být na téže straně. Tato strana musí být přístupná. Lahve musí
být zajištěny proti rozvalení.
Při skladování plných i prázdných lahví, musí být lahve uloženy odděleně a místa musí
být označena tabulkami: Plné lahve a prázdné lahve.
Lahve opatřené kloboučkem, musí mít tento klobouček nasazený.
16. Chemické látky a směsi
Ve společnosti se nakládá s hořlavými kapalinami všech tříd nebezpečnosti v kapalné,
plynné či pevné fázi a dalšími chemickými látkami či směsmi. Všechny osoby, které
přicházejí do styku s těmito chemikáliemi, musí být proti jejich působení chráněni osobními
ochrannými pracovními prostředky.
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16.1 Nebezpečné chemické látky a směsi
Zhotovitel/nájemce, který v areálu nakládá s nebezpečnými chemickými látkami
a směsmi, musí zajistit, aby jejich obaly byly označeny v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto
produkty byly řádně značeny podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a aby osoby, které s těmito
látkami a směsmi nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami bezpečného nakládání
prokazatelně seznámeny. Dále musí zajistit, aby v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) měli všichni zaměstnanci přístup
k informacím důležitým pro bezpečné nakládání, ochranu zdraví a životního prostředí
z bezpečnostních listů všech chemických látek a směsí, s nimiž nakládají nebo jejichž
účinkům mohou být během své práce vystaveni.
Zhotovitel/nájemce je povinen mít k dispozici aktuální seznam všech nebezpečných
chemických látek a směsí, se kterými v areálu nakládá nebo je zde skladuje (např.
rozpouštědla, dezinfekční prostředky, přípravky na hubení plevelů apod.) a na vyžádání ho
předložit OBS.
K látkám a směsím uvedeným v seznamu je zhotovitel/nájemce povinen na vyžádání
poskytnout OBS aktuální bezpečnostní listy zpracované v českém jazyce, případně údaje
o jejich nebezpečných vlastnostech a informace důležité pro stanovení opatření k zajištění
bezpečného nakládání, ochrany zdraví a životního prostředí, pokud bezpečnostní listy
nejsou k dispozici.
Pro pracoviště, na nichž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické a toxické (s akutní toxicitou
kategorie 1 až 3), žíravé (Skin Corr. 1A, 1B, 1C), karcinogenní (Carc. 1A, 1B), mutagenní
(Muta 1A, 1B), toxické pro reprodukci (Repr. 1A, 1B) a toxické pro cílové orgány (STOT SE
1, STOT RE 1), musí být zpracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví
a ochraně životního prostředí při práci s nimi. Pravidla musí být volně dostupná
zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných
vlastnostech látek a směsí uvedených ve větě první, se kterými zaměstnanci nakládají,
pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první
předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba povinna projednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí.
Rizika výskytu nebezpečných látek v objektech, případně v jiných prostorech pohybu
zaměstnanců, jsou v návaznosti na příslušné havarijní plány nedílnou součástí vyhledání
a vyhodnocení rizik.
Obaly s výrobky, provozní nádoby, potrubí a objekty musí být označeny v souladu
s příslušnými předpisy.
17. Používání OOPP
Zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana života
a zdraví fyzických osob a na základě zhodnocení rizik a konkrétních podmínek na
jednotlivých pracovištích a nelze-li rizika práce vyloučit nebo dostatečně omezit technickými
prostředky kolektivní ochrany nebo jinými opatřeními, poskytuje zaměstnavatel
k bezplatnému používání potřebné OOPP.
Každý zhotovitel/nájemce je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými
prostředky a zajistit jejich používání (zejména používání ochranných přileb v celém podniku).
Při vstupu do provozu platí povinnost používat ochranné pracovní oděvy, bezpečnostní
uzavřenou obuv s ochrannou tužinkou (provedení „S“) a ochranu očí např. štítek/štít nebo
ochranné brýle s bočním krytem. Všichni zaměstnanci, kteří vstupují/vjíždí v PARAMO, a.s.
do prostor s nebezpečím výbuchu (označené EX) za účelem pracovní, kontrolní či revizní
činnosti, musí být vybaveni vhodnými osobními ochrannými prostředky (kompletní
nepoškozený oděv: blůza a kalhoty (kombinéza), v chladném počasí ochranný plášť nebo
kabát) v souladu s ČSN EN 531 v rozsahu nejméně A, B1, C1 nebo ČSN EN ISO 11612
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v rozsahu nejméně A1, B1, C1 – hořlavost a ČSN EN 1149-1, antistatika. Rovněž pracovní
obuv musí být antistatická.
18. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Za tyto práce se považuje práce a pohyb pracovníka na pracovištích a přístupových
komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími
v případě pádu, propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením,
poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových
komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi
volná hloubka přesahuje 1,5 m. Při provádění těchto prací musí být ochrana pracovníků
provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, kromě práce na žebříku, kdy je pracovník
chodidly ve výšce nižší než 5 m.
Ochrana musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním zajištěním. Při kolektivním
zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a záchytných
konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě, apod.). Tento
způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován. Pokud by ho nebylo možno
provést nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost
a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí
bezpečnostního postroje.
Osoba vstupující na autocisternu musí používat vlastní prostředky osobního zajištění dle
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. V prostorech s nebezpečím výbuchu (označeném tabulkou
„EX“) musí být tyto prostředky certifikovány do těchto prostorů.
Tato pracoviště jsou vybavena kotevními body se zachycovačem pádu a povinností
osoby vstupující na autocisternu je použít vlastní celotělový postroj.
Osoba vstupující na autocisternu musí být s používáním postroje prokazatelně
seznámena, postroje nesmí být poškozeny, musí mít platnou kontrolu oprávněnou osobou
a doklad o kontrole (případně kopii) musí mít řidič u sebe.
Při nedodržení tohoto nařízení nebude povolen vstup na autocisternu a cisterna nebude
naplněna!
Namátkovou kontrolou zaměstnanci PARAMO, a.s. budou uplatňovány případné postihy
dle Sankčního řádu.
19. Povolování prací
Zhotovitel/nájemce smí provádět a provozovat v areálu činnosti pouze na základě platné
povolenky k práci, kterým jsou stanoveny podmínky práce. Povolení vystavuje vedoucí
pracoviště, kde se práce budou provádět. Povolenky se nevystavují na některé drobné práce
uvedené v S 18-07 a 18-41. Výjimkou jsou práce prováděné zhotoviteli/nájemci na svém
zařízení, kdy si povolenku vystavují sami. Součástí povolenky jsou rizika, kterými se
zaměstnavatelé vzájemně ohrožují.
Bez vystavené povolenky nesmí být práce zahájeny.
20. Další požadavky a informace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
V průběhu pracovní činnosti na zařízení je zhotovitel povinen zabezpečit ohrožený
prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů vyřazeno
z provozu, není-li příslušným Povolením stanoveno jinak.
Po skončení pracovní činnosti zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního
stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v průběhu pracovní činnost tato ochranná zařízení
odstranit.
Každé poškození roštové podlahy nebo ochranného zařízení (nelze-li je uvést do
původního stavu) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi.
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Patky jeřábů musí být vždy podloženy. Podložení musí být dost pevné a zajistit rozložení
tlaku vyvolaného patkou na dostatečně velkou plochu. Velikost podložek určuje osoba
odpovědná za provoz jeřábu.
Při otevírání zařízení, rozpojování potrubí, demontáži armatur, apod., je třeba brát zřetel
na přítomné produkty a to i v případech, kdy je zařízení odtlakováno, vyčištěno
a inertizováno. I v těchto případech mohou v zařízení zůstat zbytky produktů a to i pod
určitým tlakem způsobeným například lokálním sloupcem směsi produktu s médiem
použitým k proplachu. V případech, kdy hrozí riziko poškození zdraví vlivem případného
potřísnění, poleptání nebo opaření obličeje, je nutné použít ochranný štít minimalizující
případná rizika a postupovat dle níže uvedeného postupu:
 stát mimo směr a nad rovinou možného úniku nebezpečných látek.
 pro ověření beztlakého stavu nejdříve uvolnit šrouby na protilehlé straně příruby s tím,
že se matice ponechají na šroubech. Projeví-li se ve spoji únik média pod tlakem, spoj
se opět dotáhne.
 před rozpojením potrubí obě rozpojované části mechanicky zajistit.
21. Další požadavky a informace v oblasti požární ochrany
Ve všech objektech a prostorech v areálech PARAMO, a.s. platí zákaz kouření, včetně
elektronických cigaret.
Volné používání otevřeného ohně je v PARAMO, a.s. zakázáno. V případě, že plnění
pracovních úkolů a zajištění provozu společnosti nezbytně vyžaduje použití otevřeného
ohně, musí být pro dané pracoviště a práci nebo činnost vystaven a schválen ještě před
jejich započetím příkaz.
Všichni zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni zejména:
a) počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy
o požární ochraně, stanovené pracovní a technologické postupy, vydané příkazy, zákazy
a pokyny týkající se PO, seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárními
poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem a další dokumentací PO,
b) zpozorovaný požár uhasit dostupnými hasebními prostředky; není-li to možné, neodkladně
vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic,
c) znát způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci v případě požáru,
d) vznik každého požáru a mimořádné události ohlásit na HZSp,
e) zúčastnit se na výzvu velitele zásahu zdolávání požáru a řídit se při tom jeho pokyny,
f) zúčastnit se školení a odborné přípravy PO v požadovaném rozsahu a podrobit
stanovenému ověření znalostí,
g) znát rozmístění věcných prostředků požární ochrany (např. hasicí přístroje, hydranty,
tlačítkové hlásiče EPS) a umět je použít,
h) dbát na to, aby pracoviště po skončení práce bylo v požárně nezávadném stavu.
V podniku jsou zřízeny ohlašovny požáru v budovách HZSp. Ohlášení požáru na
ohlašovnu se provádí telefonicky, technickým zařízením (radiostanice, EPS – čidlo, tlačítko)
nebo osobně.
Veškeré činnosti, při nichž bude omezena nebo přerušena průjezdnost komunikace
v areálu, musí být předem oznámeny HZSp. Uvedenému sboru musí být rovněž oznámeno
každé zahájení a ukončení prací v rámci schváleného omezení.
V souvislosti se zdoláváním požáru má každý povinnost:
 provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
neprodleně ohlásit požár podle Požární poplachové směrnice nebo zajistit jinak jeho
ohlášení,
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 na výzvu velitele zásahu nebo velitele jednotky HZSp poskytnout osobní a věcnou
(dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru)
pomoc záchranným složkám,
 ohlásit HZSp i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován.
Písemné povolení k používání tepelných spotřebičů vydává na žádost vedoucího
příslušného pracoviště vedoucí OBS.
22. Požadavky a informace k zajištění ochrany areálu
22.1 Ochrana osob a majetku, ostraha
Ostraha společnosti v Pardubicích a v Kolíně je zabezpečena zaměstnanci smluvní
bezpečnostní agentury. Její zaměstnanci ve stejnokroji jsou při své činnosti oprávněni:
 požadovat prokázání totožnosti osob při vstupu/vjezdu do areálu osobní průkazkou
nebo jiným dokladem, vydaným v souvislosti s oprávněním ke vstupu, případně
platným dokladem prokazujícím totožnost osoby, vydaným státním /správním orgánem
(občanský průkaz, cestovní pas, služební průkaz apod.),
 při průchodu/průjezdu branou kontrolovat osobní zavazadla, vnitřek vozidla (včetně
zavazadlového a motorového prostoru) a provážený materiál,
 požadovat, aby se osoby podrobily zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo
jiných návykových látek v organizmu a tyto zkoušku provést nebo zajistit.
Zaměstnanci bezpečnostní agentury ve stejnokroji jsou k zajištění ochrany osob nebo
majetku dále oprávněni:
 zakázat vstup, vjezd nebo pohyb v areálu osobám, které jsou zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek a které se odmítají podrobit příslušné zkoušce
nebo osobám, u kterých požití alkoholu nebo zneužití jiných návykových látek bylo
takovou zkouškou potvrzeno,
 zakázat vjezd vozidlům, která viditelně znečišťují nebo poškozují vozovku, a to až do
odstranění závady, která je důvodem takového zákazu,
 zabránit neoprávněnému vstupu osob do areálu, případně vykázat osobu, která se
v areálu zdržuje bez příslušného oprávnění,
 zadržet osobu přistiženou při páchání trestné činnosti nebo bezprostředně po takovém
zjištění a předat ji k dalšímu řízení Policii ČR,
 v případě zjištění nebo důvodném podezření, že osoba pohybující se v areálu porušila
povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo bezpečnostních
požadavků Paramo, a.s. takovým způsobem, že tímto jednáním přímo nebo nepřímo
ohrozila životy a zdraví jiných osob pohybujících se v areálu, majetek nebo životní
prostředí, učinit opatření k zabránění takovému jednání.
Upozornění: O výše uvedených skutečnostech informuje bezpečnostní agentura nadřízeného
dotčené osoby nebo smluvního partnera, pokud je znám. Vyžaduje-li to povaha věci, přivolá
k vyřešení věci policisty Obvodního oddělení Policie ČR.

V odůvodněných případech (např. při vyhlášení stavu ohrožení podle krizových zákonů
nebo mimořádné bezpečnostní situaci ve státě) mohou mít výše uvedená opatření
intenzivnější charakter.
Zaměstnanci společnosti a ostatní osoby jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců
bezpečnostní agentury.
Ostraha v distribučních skladech Lípa u Zlína, Hlučín a Most je zabezpečena
zabezpečovacím zařízením, která jsou napojena na bezpečnostní agentury nebo na
Městskou policii.
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22.2 Vstup a vjezd do areálu
22.2.1 Vstupní a výstupní prostory do objektů
22.2.1.1 Vstupní a výstupní prostory do objektu společnosti v Pardubicích
Vrátnice Závodiště
vstup a výstup osob a vjezd a výjezd osobních
a nákladních automobilů.
Vrátnice Přerovská
vstup a výstup osob, vjezd a výjezd osobních
a nákladních automobilů pouze v nutných případech
nebo při mimořádné události.
Vrátnice Vlečka
vjezd a výjezd služebních vozidel vedení společnosti.
Vrátnice KVABS
vstup a výstup osob do objektu KVABS + DiS Svítkov
a vjezd a výjezd osobních a nákladních automobilů do
objektu KVABS a DiS Svítkov.
Brána Jesenčanský potok
se využívá při vzniku mimořádné události, souhlas
s otevřením vydá směnový dispečer, zástupce klienta
nebo velitel směny HZSp;
Administrativní budova (NAB)
vstup do administrativní části budovy přes recepci.
22.2.1.2 Vstupní a výstupní prostory do objektu společnosti v Kolíně
Vrátnice č. 1
vstup a výstup osob a vjezd a výjezd osobních
automobilů a vozidel zásobování. Po 16. hod. výjezd
a vjezd nákladních vozidel.
Vrátnice č. 2
pouze vjezd a výjezd nákladních automobilů, vstup
a výstup návštěv do budovy „C“.
Vrátnice č. 4
pouze vstup a výstup zaměstnanců ČOV, vozidel
kontrolních orgánů společnosti a servisních firem
určených ke kontrole studní a slečových rybníků a dále
vstup pro zaměstnance firem, kteří se podílejí na
likvidaci starých ekologických zátěží.
Vrátnice č. 5 (vlečka)
vjezd a výjezd železniční dopravy.
Vjezdová vrata u tukárny – jídelny pouze vjezd a výjezd železniční dopravy.
22.2.1 Vstup a výstup osob do objektu společnosti
22.2.1.1 Vstup a výstup osob externích firem v nájmu
Vstup a výstup pro zaměstnance externích firem v nájmu je řešen bezdotykovým
identifikačním systémem s čipovými kartami. Čipová karta pro externí zaměstnance v nájmu
slouží k identifikaci osob pro vstup (i výstup) do prostor společnosti a první čipová karta je
vydána proti podpisu u bezpečnostní agentury zdarma. Případnou ztrátu nebo zničení jsou
povinni neprodleně ohlásit bezpečnostní agentuře a ta zajistí neprodleně blokaci karty.
Náhradní karta bude vydána zaměstnanci na vlastní náklady.
22.2.1.2 Vstup a výstup osob ostatních externích firem
Zaměstnanci externích firem, kteří nemají v areálech Paramo, a.s. pronajaté prostory
vstupují a vystupují z areálů v závislosti na délce pobytu na základě předložení průkazky
(doba pobytu více než 3 dny) nebo záznamu o školení osob cizích firem (doba pobytu do
3 dnů).
22.2.2 Postup při vystavování dokladů pro vstup a výstup osob cizích firem
Zaměstnanec PARAMO, a.s. odpovědný za styk s cizí firmou vyplní formulář „Žádost
o povolení vstupu pro osoby cizí firmy“ a osoby v něm zapsané odešle na vstupní školení.
Po úspěšně absolvovaném školení zajistí zaměstnanec bezpečnostní agentury
proškolenému zaměstnanci doklad o vstupu a výstupu.
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Při potřebě krátkodobého vstupu (max. do 3 dnů) vyplní formulář „Záznam o školení osob
cizích firem“ s uvedenou dobou platnosti a předá jej zaměstnanci. Po skončení jeho platnosti
předá zaměstnanec tento dokument zaměstnanci bezpečnostní agentury.
Při déletrvající nebo opakované činnosti vyfotografuje zaměstnanec bezpečnostní
agentury proškolenou osobu a vyhotoví průkazku a předá ji zaměstnanci. Po ukončení práce
nebo platnosti průkazky ji zaměstnanec odevzdá bezpečnostní agentuře. Při ztrátě průkazky
bude za úhradu 100,- Kč (bez DPH) vystaven duplikát.
U zaměstnanců externích firem v nájmu bude bezpečnostní agenturou v HS Pardubice
vystavena čipová karta s platností na jeden kalendářní rok. Její prodloužení bude provedeno
po opakovaném školení ukončené závěrečným testem. V případě ztráty nebo poškození
čipové karty bude účtována částka 200,- Kč (bez DPH).
Jakékoliv zneužití průkazky bude řešeno jejím okamžitým odebráním.
Zaměstnancům orgánů státní správy vydá bezpečnostní agentura průkazku po
předložení služebního průkazu. Vstoupit do areálu mohou pouze za doprovodu zaměstnance
navštíveného zhotovitele/nájemce.
Vstup a výstup zaměstnanců externích firem, kteří mají vystavenou platnou čipovou
kartu, vstupní průkazku (viz příloha č. 1) nebo záznam o školení osob cizích firem
s označenou dobou platnosti, je povolen v Pardubicích vrátnicí Závodiště a Přerovská,
v Kolíně vrátnicí č. 1.
Zhotovitel/nájemce je povinen bez zbytečného odkladu vrátit bezpečnostní agentuře
osobní průkazky svých zaměstnanců a průkazky vozidel, pominul-li důvod pro jejich
vstup/vjezd do areálu.
V distribučních skladech Hlučín, Lípa u Zlína a Most zajišťuje proškolení osob cizích
firem, které provádějí práce ve skladu, vedoucí skladu, průkazky se nevyhotovují. Po
absolvování školení podepíše proškolená osoba „Záznam o školení osob cizích firem při
nástupu – úvodní instruktáž“.
22.3 Návštěvy
Vstup a výstup cizích osob (návštěv), které nemají vystavenou vstupní průkazku
a vstupují do areálu společnosti z pracovních důvodů, je povolen v Pardubicích pouze
vrátnicí Závodiště, Přerovská a recepcí v NAB, v Kolíně Vrátnicí č. 1 a Vrátnicí č. 2 (pouze
pro návštěvy do budovy C). Před vstupem pracovní návštěvy do areálu společnosti zajistí
zaměstnanec bezpečnostní agentury:
 zapsání návštěvy do PC, předání čipové karty s označením návštěva a s pořadovým
číslem pro vizuální označení návštěvy; v NAB jsou návštěvy zapsány na recepci
v NAB;
 ohlášení návštěvy příslušnému zaměstnanci společnosti;
 předání bezpečnostních pokynů včetně podpisu o jeho převzetí v knize návštěv;
 zapůjčení OOPP dle dispozic navštíveného.
Každý vedoucí zaměstnanec, který návštěvu sjednává nebo povoluje (tj. od úrovně
vedoucího oddělení výše, případně jeho zástupce), je povinen zajistit vyzvednutí návštěvy na
vrátnici, a po celou dobu jejího pobytu v areálu společnosti je za ni odpovědný. Každá
návštěva je povinna označit si příchod i odchod na snímači ve vrátnici, kterou prochází.
Návštěvy vstupující do provozů, kde není nebezpečí výbuchu (bez označení EX), musí
mít:
 nehořlavý ochranný pracovní plášť (zapůjčený) a dlouhé kalhoty (vlastní),
 ochrannou přilbu se štítkem, resp. ochranné brýle s bočním krytem (vlastní/zapůjčený),
 uzavřenou obuv (vlastní).
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Návštěvy vstupující do prostor s nebezpečím výbuchu (označené EX) musí mít:
 nehořlavý, antistatický ochranný pracovní oděv – kompletní: dvoudílný, kombinéza
nebo overal (vlastní/zapůjčený),
 ochrannou přilbu se štítkem resp. ochranné brýle s bočním krytem (vlastní/zapůjčený),
 uzavřenou pracovní obuv (vlastní).
Vstup soukromých návštěv není povolen. Rovněž není povolen vstup dětí do 15 let.
Svévolný pohyb návštěv v areálech společnosti je zakázán.
22.4 Exkurze
Exkurze povoluje a podmínky pro vstup na příslušné pracoviště a bezpečný pohyb
účastníků exkurze stanovuje odpovědný vedoucí příslušného pracoviště, kde se má exkurze
konat. Při pohybu po hlavních komunikacích a návštěvě velínů musí účastníci exkurze použít
ochranné přilby. V případě návštěvy výrobních prostorů musí být vybaveny jako návštěvy do
těchto prostorů. Zapůjčení vhodných OOPP (jsou-li stanoveny) zajišťuje pro účastníky
exkurze její organizátor.
Požadavek na exkurzi, která se má konat v oploceném areálu Paramo, a.s., musí
obsahovat odůvodnění, jmenný seznam účastníků s datem narození, včetně jména
doprovázející odpovědné osoby z místa exkurze. Požadavek musí být předán bezpečnostní
agentuře minimálně 3 pracovní dny před datem konání exkurze.
Účastníky exkurze přebírá v místě vstupu zaměstnanec určený vedoucím dotčeného
pracoviště, který odpovídá za dodržení stanoveného programu exkurze a za bezpečnost
účastníků. Po skončení exkurze odvede doprovod účastníky exkurze zpět na místo vstupu.
22.5 Obecná ustanovení pro vstup a výstup
V objektu společnosti je každý povinen na výzvu zaměstnanců bezpečnostní agentury
a osob s kontrolním průkazem prokázat svoji totožnost. Při průchodu vrátnicí musí předložit
čipovou kartu nebo dočasný průkaz bez vyzvání.
Osoby, které vstupují do společnosti nebo areál opouštějí, jsou povinni předložit
k prohlídce osobní zavazadlo a na požádání se podrobit prohlídce.
Vstup zaměstnanců společnosti i zaměstnanců jiných organizací na pracoviště, kde
neplní pracovní úkoly, je zakázán.
Zdržování se zaměstnanců společnosti a zaměstnanců cizích firem v prostorách
společnosti po skončení pracovní doby je zakázáno. Výjimku tvoří práce přesčas a plnění
pracovních úkolů na základě povolení přímým vedoucím zaměstnancem.
Zakazuje se:
a) cokoli vynášet a vyvážet ze společnosti bez řádného dokladu (průchodky, výdejky,
prodejky apod.);
b) vnášet a přivážet do společnosti cennosti a věci, které nejsou určeny k plnění pracovních
úkolů;
c) vnášet do společnosti střelné zbraně, střelivo a pyrotechniku (mimo ozbrojených složek);
d) používat pro vstup a výstup ze společnosti jiných míst, než je povoleno touto směrnicí.
e) vnášet a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky;
f) pořizovat fotografie či videozáznam
22.6 Vjezd a výjezd vozidel do objektu společnosti v Pardubicích a Kolíně
Vjezd a výjezd vozidel je povolen:
a) služebním vozidlům společnosti;
b) vozidlům cizích firem, které plní úkoly pro společnost;
c) vozidlům přivážejícím materiál do společnosti na základě předložení průvodních dokladů;
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d) vozidlům za účelem nákupu výrobků společnosti na základě průchodky, vydané odborem
prodeje u těchto vozidel je rozsah prohlídky rozšířen o kontrolu plnění evropské dohody
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR);
e) služebním vozidlům HZS, lékařské služby a Policie při plnění jejich úkolů;
f) soukromým vozidlům pouze na základě předchozího povolení zástupce klienta PARAMO,
a.s
22.6.1 Vjezdové karty
Cizí vozidla, která mají vjezd do objektu povolen, obdrží povolení k vjezdu dle potřebného
rozsahu.
- karta bílé barvy
jednorázový vjezd
- karta zelené barvy
vozidla, která mají stání v objektu povoleno z pracovních
důvodů (pondělí až neděle), s časově omezeným dočasným
vjezdem (od 6.00-22.00 hod.)
- karta oranžové barvy
vozidla, která mají z pracovních důvodů stání v objektu
povoleno neomezeně.
Žádost o vydání zelené nebo oranžové karty v elektronické podobě uplatňuje
zaměstnanec PARAMO, a. s. odpovědný za styk s cizí firmou. Výdej zelených a oranžových
karet schvalují v HS Pardubice vedoucí OBS, v HS Kolín technik požární ochrany, kteří
informují HZSp, zaměstnance odboru logistiky a bezpečnostní agenturu o schváleném místě
parkování.
Vydání karet zajišťuje v HS Pardubice odbor logistiky a manažer ostrahy bezpečnostní
agentury, v HS Kolín zástupce manažera ostrahy bezpečnostní agentury. Na kartách bílé
barvy jsou na druhé straně vytištěny BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku.
Fyzicky se karta vydává žadateli až po předložení dokladu o zaplacení poplatku za výdej
karty.
Karty musí být při průjezdu a po celou dobu pobytu v objektu viditelně umístěny za
předním sklem vozidla.
V případě ztráty, poškození nebo nevrácení vjezdové karty bude účtována částka 100,Kč (bez DPH).
Při průjezdu vozidla do nebo z areálu je řidič motorového a strojvedoucí kolejového
vozidla povinen bez vyzvání předložit osobní průkazku, průkazku vozidla a na vyzvání
zaměstnance bezpečnostní agentury umožnit kontrolu vnitřku vozidla (včetně zavazadlového
a motorového prostoru) a prováženého materiálu. Pro tento účel je povinen sám otevřít a po
provedené kontrole uzavřít dveře vozidla, zavazadlový a motorový prostor, popřípadě vyložit
a naložit náklad.
Na výzvu zaměstnance bezpečnostní agentury ve stejnokroji a osob s kontrolním
průkazem (dle přílohy č. 1), je každý povinen podrobit se dechové zkoušce na požití
alkoholu, zkoušce na požití návykových látek, umožnit kontrolu OOPP a výbavu vozidla.
23. Ochrana životního prostředí
Náklady nebo škody, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s odstraňováním
odpadů, vzniklých činností zhotovitele/nájemce, budou dodatečně vymáhány na
zhotoviteli/nájemci, pokud není stanoveno smlouvou jinak.
Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo
povrchových vod, nebo horninového prostředí, je zhotovitel/nájemce povinen postupovat
v souladu s PP 14-03-03 Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými
látkami v HS Pardubice nebo PP 14-03-04 Plán opatření pro případ havárie při nakládání se
závadnými látkami v HS Kolín (popř. PP 14-03-06 až PP 14-03-09 pro DiS).
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23.1 Nakládání s vodou a NL a ochrana vod před znečištěním
Zhotovitel/nájemce je při nakládání s vodou povinen:
 odebírat vodu v místě, četností a způsobem, který je v souladu s doplňující smlouvou,
každý neplánovaný odběr vody předem projednat s příslušným zaměstnancem provozu
energetiky,
 vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeným
smlouvou, povolením nebo pokyny úseku vodního hospodářství, na základě podmínek
stanovených oddělením životního prostředí, případně vedoucím distribučního skladu
nebo doplňující smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz
jejich neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál,
 provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět
takové činnosti v oblasti nakládání s vodou, které byly řádně projednány s odborem
energetiky a oddělením životního prostředí a pro které byly vydány příslušné souhlasy
orgánů státní správy,
 zabezpečovat ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při přípravě a realizaci
investic, používat takové zařízení, popřípadě pracovní postupy a techniky při zacházení
s nebezpečnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchových
a podzemních vod,
 při jakékoliv významné změně v odběru nebo vypouštění odpadních vod v dostatečném
předstihu (minimálně 7 pracovních dnů) informovat odbor energetiky (ČOV) a vyžádat
si souhlas,
 umožnit v užívaných objektech/prostorech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních
značek a jiných zařízení nutných pro účely vodního hospodářství,
 při výstavbě nebo rekonstrukci objektů zabezpečit se souhlasem odboru energetiky
jejich zásobování vodou a čištění odpadních vod z nich tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových a podzemních vod,
 vést provozní evidenci o nakládání s vodami a veškeré podklady k vedené evidenci
uchovávat po dobu pěti let.
Zhotovitel/nájemce je při nakládání s látkami nebezpečnými vodám povinen manipulovat
s nebezpečnými látkami pouze na zpevněných a vodohospodářsky zabezpečených
plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a neohrožovat kvalitu povrchových
a podzemních vod. K tomu je dále povinen:
 zajistit, aby manipulační plochy byly v takové vzdálenosti od vpusti dešťové kanalizace,
vodního toku, nebo otevřeného profilu vodovodního potrubí, aby byl minimalizován únik
nebezpečných látek do vod,
 umístit zařízení, v nichž se nakládá s nebezpečnými látkami tak, aby bylo zabráněno
nežádoucímu úniku nebezpečných látek do okolního terénu, nebo jejich nežádoucímu
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami,
 zabezpečit sklady nebezpečných látek nepropustnou úpravou proti úniku
nebezpečných látek do podzemních vod (např. nepropustným soklem stěn a zvýšeným
prahem ve vstupních otvorech), vybavit je zásahovými prostředky k zachycení
možných úkapů a úniků při manipulaci (např. nádoby k zachycení uniklých
nebezpečných látek, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro
předlékařskou první pomoc a pro očistu osob,
 označit sklady nebezpečných látek dle druhu skladované nebezpečné látky
a zabezpečit je proti neoprávněnému vniknutí, poškození a případnému zneužití,
 skladovat nebezpečné látky tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými
nebezpečnými látkami,
 zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami
záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními
prostředky,
 nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let
(není-li technickou normou nebo výrobcem stanoveno jinak) zkoušet těsnosti potrubí
nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných
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látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich
opravy,
 provádět preventivní vyhledávání rizik úniků nebezpečných látek do životního prostředí,
vyhodnocovat jejich nebezpečnost a realizovat opatření k nápravě za účelem
odstranění nebo minimalizace těchto rizik; o přijatých a realizovaných opatřeních vést
záznamy a na vyžádání je poskytnout OBS,
Nakládá-li zhotovitel/nájemce v areálu se závadnými látkami nebo s látkami se zvýšeným
nebezpečím (viz zákon č. 254/2001 Sb.) v rozsahu větším než je stanoveno vyhláškou MŽP
č. 450/2005 Sb., je povinen vypracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán pro
ochranu vod v rozsahu činností relevantních pro chemickou havárii spojenou s ohrožením
nebo zhoršením jakosti podzemních a povrchových vod nebo horninového prostředí)
a předložit jej OBS k vyjádření.
Havarijní plán pro ochranu vod je možné zpracovat jako samostatný dokument v rozsahu
stanoveném výše uvedenou vyhláškou nebo jako integrovanou součást havarijního plánu pro
objekt/pracoviště zhotovitele/nájemce.
Zpracovaný havarijní plán pro ochranu vod je zhotovitel/nájemce povinen poskytnout pro
informaci OBS.
23.2 Ochrana ovzduší
V případě vzniku havárie na provozovaném zdroji znečišťování ovzduší je
zhotovitel/nájemce povinen zaslat OBS kopii zprávy o vyhodnocení havárie a stanovených
nápravných opatřeních předávané na ČIŽP.
V období vyhlášených stupňů regulace je zhotovitel/nájemce povinen řídit se pokyny
závodního rozhlasu.
23.3 Nakládání s odpady
Není-li příslušnou obchodní smlouvou, objednávkou nebo jiným písemným pokynem
stanoveno jinak, je zhotovitel/nájemce, při jehož činnosti v areálu vznikne odpad, vždy
původcem tohoto odpadu.
Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady
a v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat shromažďování, třídění,
přepravu až po předání ke konečnému využití nebo odstranění odpadu včetně dalších
navazujících činností. Odstranění popř. využití odpadů musí mít smluvně zajištěno
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona o odpadech. K tomu je
zhotovitel/nájemce dále povinen:
a)
oznámit Paramo, a.s. vlastní shromažďovací místa odpadů v areálu s určením místa,
druhu a názvu odpadů a odpovídajícího zabezpečení. Vlastnit nebo mít pronajaty
nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým stavem a označením
odpovídají odpadu, pro který jsou určeny. Na shromažďovacích místech
provozovaných PARAMO, a.s. udržovat pořádek a zamezit ukládání odpadů mimo tato
shromažďovací místa,
b)
neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez
jejich předchozího souhlasu,
c)
nevyužívat k dočasnému shromažďování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory
objektů bez písemného povolení vedoucího příslušného obvodu,
d)
při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí
nebo únikům odpadů do okolí,
e)
řádně označit shromažďovací místa dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.,
f)
neumisťovat odpady mimo řádně označené shromažďovací prostředky, s výjimkou
dočasného shromažďovacího místa neznečištěné zeminy, nekontaminovaného
kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo
odstranění, řádně označeného původcem odpadu,
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g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

vyžádat si souhlas oddělení životního prostředí k záměru provozovat sklad
nebezpečných odpadů a dodržovat stanovené podmínky pro jeho provoz (platí pouze
pro nájemce),
předávat, pokud není smlouvou / objednávkou určeno jinak, veškerý využitelný odpad
(kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené
smluvním partnerem (platí pouze pro zhotovitele),
předávat odpad pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na
využití těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup,
mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady,
které je prováděno v Paramo, a.s. (výslovně skladování, třídění, sběr a využívání
odpadů),
zajistit, aby vozidla a obaly používané pro přepravu nebezpečných odpadů splňovaly
veškerá ustanovení dohody ADR a řidiči těchto prostředků byli odpovídajícím
způsobem proškoleni pro přepravu nebezpečných věcí (v případě jakýchkoliv
nejasností je nutno kontaktovat bezpečnostního poradce ADR),
vlastnit příslušná oprávnění k odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých
v průběhu své podnikatelské činností v areálu. Tyto musí být vystaveny orgány státní
správy (Krajský úřad, Městský úřad - odbor ŽP, Živnostenský úřad),
vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími
předpisy,
zhotovitel je povinen předat jako součást dokladů o zhotovení a převzetí díla smluvním
partnerem, kopie těch dokladů, kterými zhotovitel prokáže způsob odstranění nebo
využití odpadů (vážní lístky a evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů).
Nájemce je pak povinen, kdykoliv na požádání smluvního partnera, případně OBS,
předložit doklady související s odstraněním nebo využitím odpadů (tj. průběžnou
evidenci odpadů, váženky a roční hlášení příslušnému městskému úřadu popř.
magistrátu),
vybavit odpad, který je předáván ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem
požadovanými doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikačním listem
nebezpečného odpadu, evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů,
dokladem o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.). Přepravu odpadů
k jejich konečnému odstranění nebo využití provádět výhradně přes stanovené brány,
a to pouze na základě řádně vyplněné a potvrzené Propustky, kterou si vyžádá spolu
s potvrzením o vzniku odpadu u smluvního partnera.

Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činností přepravce řešeno smluvně, zajišťuje
jejich odstraňování přepravce. Pokud není nakládání s odpady vznikajícími činností ostatních
smluvních partnerů řešeno smluvně, zajišťuje jejich odstraňování dodavatel služby. Veškeré
odpady jsou vlastnictvím dodavatele, který se ve smyslu zákona o odpadech stává jejich
původcem. Pro společnosti v trvalém nájmu v a.s. platí toto ustanovení odchylně: pokud není
stanoveno jinak, pak PARAMO, a.s., zajišťuje odstraňování komunálního odpadu a odpadů
vznikajících při činnostech nájemce v areálu PARAMO souvisejících s běžnou údržbářskou
činností na jednotlivých zařízeních.
24. Kontrola
24.1 Provádění kontroly
Kontrolu dodržování předpisů BOZP, PO a ŽP provádí a při jejich nedodržení mohou
práce přerušit mimo osob oprávněných činit záznamy do stavebního nebo montážního
deníku zaměstnanci odboru bezpečnostních služeb PARAMO, a.s., a zaměstnanci
Hasičského záchranného sboru podniku.
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24.2 Provádění kontroly
Kontrolu zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců a dodavatelů v areálu jsou oprávněni
provádět:
 v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy zástupce smluvního partnera, který
se zhotovitelem/nájemcem smlouvu uzavřel, nebo jím pověřený zaměstnanec;
 v celém areálu všichni zaměstnanci, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy
„KONTROLNÍ“, zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona
a zaměstnanci ostrahy a HZSp ve stejnokroji;
 dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě Povolení dle směrnic
všichni účastníci povolovacího řízení a vedoucí příslušného obvodu (i když není
vystavovatelem Povolení);
 ředitelé společnosti, směnoví dispečeři a vedoucí OIMS a IA
Zhotovitel/nájemce je povinen:
 umožnit oprávněným osobám řádné provedení kontroly, případně externího auditu
a poskytnout jim k tomu příslušné informace a nutné podklady;
Upozornění: K tomu je zhotovitel/nájemce povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a jeho dodavatelé
byli při pohybu a činnosti v areálu vždy schopni věrohodně prokázat svou totožnost.

 umožnit smluvnímu partnerovi provedení kontrolních hygienických měření k ověření
parametrů pracovního prostředí (např. hluk, prach, koncentrace chemických látek
apod.);
 v případě zjištěných neshod tyto neshody na své náklady neprodleně (nebo ve
stanovené lhůtě) odstranit a o jejich odstranění informovat osobu, která tyto neshody
zjistila;
 provádět pravidelnou kontrolu pracovišť v areálu, která jsou příslušnou obchodní
smlouvou nebo protokolem o předání definována jako pracoviště zhotovitele/nájemce;
 provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, provádějících pracovní činnost na
pracovištích smluvního partnera;
 vést o výše uvedené kontrolní činnosti příslušnou dokumentaci.
24.3 Oprávnění ke kontrole
Všichni zaměstnanci, kteří se prokáží průkazkou s pruhem šedé barvy „KONTROLNÍ“,
mají oprávnění provádět ve všech prostorách společnosti:
 kontrolu na alkohol a další návykové látky dle S 18-18
 kontroly na úseku BOZP, PO a ŽP
 kontroly na úseku ochrany a ostrahy areálu
 kontrola na vjezdu a výjezdu motorových a kolejových vozidel
 kontrola výkonu strážní služby
 interní audity
 porovnání vstupní karty s průkazem totožnosti
 měření rychlosti motorových vozidel
 pořizovat foto a video dokumentaci přestupků
24.4 Řešení přestupků
PARAMO, a.s. si vyhrazuje právo řešit přestupky zhotovitele/nájemce, jeho zaměstnanců
a dodavatelů:
 upozorněním zhotovitele/nájemce na zjednání nápravy (u drobných přestupků);
 pohovorem se zhotovitelem/nájemcem, případně uplatněním sankce dle přílohy č. 3,
z čehož vyplyne pro zhotovitele/nájemce povinnost informovat písemně příslušného
zástupce správce o provedených opatřeních (u opakovaných drobných přestupků);
 zrušením povoleni ke vstupu/vjezdu (u opakovaných drobných přestupků téže osoby);
 okamžitým zrušením povolení ke vstupu/vjezdu (u hrubého porušení ustanovení této
směrnice, případně ustanovení obecně platných právních předpisů a technických
norem).
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Za hrubé porušení pracovní kázně a jako důvod k okamžitému zrušení povolení ke
vstupu/vjezdu se považuje zejména:
 vstup/vjezd do areálu mimo prostory vyhrazené ke vstupu/vjezdu nebo pokus o ně,
 kouření v místech, kde to není povoleno,
 vstup do areálu společnosti a objektů, které jsou jejím majetkem, pod vlivem alkoholu
nebo jiných návykových látek a vykonávání pracovní činnosti v těchto prostorech pod
jejich vlivem,
 vstup se střelnou zbraní nebo výbušninou do areálu, případně nošení zbraně a střeliva
v areálu ve smyslu ustanovení zákona o zbraních, (s výjimkou ozbrojených složek
státu),
 fyzické nebo verbální napadení jiné osoby,
 úmyslná trestná činnost v areálu,
 úmyslné poškození nebo odcizení věcí nebo majetku v areálu,
 poškození majetku správce z nedbalosti, při kterém mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti
a zdraví dalších osob pohybujících se v areálu nebo k vážnému ohrožení nebo
poškození pracovního a ŽP,
 řízení motorového vozidla, manipulačního vozíku s vlastním pohonem nebo pojízdného
stavebního stroje bez příslušného oprávnění,
 obsluha stroje, zařízení nebo provádění činnosti, vyžadující zvláštní oprávnění, bez
tohoto oprávnění,
 vstup/vjezd do vyhlášené zóny havárie a zóny havarijních opatření bez příslušného
oprávnění,
 překročení dovolené rychlosti o 20 km/h a více,
 opakované překročení maximální povolené rychlosti při jízdě motorovým vozidlem
v areálu,
 další hrubé nebo opakované porušení ustanovení této směrnice, případně ustanovení
obecně platných právních předpisů a technických norem v oblasti bezpečnosti
a ochrany ŽP.
Pro přepravce silničními autocisternami, kontejnery, a ostatními nákladními vozidly,
vstupujících do areálů PARAMO, a.s. platí rovněž Sankční řád společnosti PARAMO, a.s.,
včetně přílohy, který je k dispozici na stránkách http://www.paramo.cz/CS/nabidkaproduktu/Documents/priloha_k%20sankcnimu_radu_CZ.pdf nebo www.paramo.cz/CS/o-nas/
zavazne-normy-a-informace.
24.5 Opakované přestupky
Dojde-li opakovaně k okamžitému zrušení povolení ke vstupu/vjezdu zaměstnanců
jednoho zhotovitele/nájemce, vyhrazuje si správce právo posuzovat tohoto
zhotovitele/nájemce ve vztahu k obchodním smlouvám jako partnera, který neplní zákonem
stanovené povinnosti v oblasti péče o bezpečnost a ochranu ŽP, a může být uplatněno
okamžité zrušení obchodní smlouvy a jeho vyřazení ze seznamu dodavatelů a zhotovitelů.
25. Provádění osobní prohlídky a kontrola vozidel
Každý zaměstnanec společnosti je při průchodu vrátnicí povinen předložit každé osobní
zavazadlo k nahlédnutí zaměstnanci ostrahy. Zaměstnanec bezpečnostní agentury je
v případech důvodného podezření oprávněn provést osobní prohlídku k prověření, jestli
nedochází ke zcizování majetku společnosti pod oděvem osoby.
Výzva k osobní prohlídce musí být vyslovena srozumitelně a slušně. Kontrolovaná osoba
se může rozhodnout, bude-li osobní prohlídka provedena odděleně v určené místnosti, nebo
přímo na místě vrátnice. Osobní prohlídkou se rozumí částečné odložení, resp. odkrytí
vrchního oděvu kontrolované osoby. Osobní prohlídka se provádí v prostoru k tomu určeném
osobou stejného pohlaví tak, aby nedošlo ke snížení důstojnosti kontrolované osoby.
Odmítnutí provedení osobní prohlídky zaměstnancem považuje zaměstnavatel za
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané
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práci, které bude řešeno na základě oznámení OBS přímým nadřízeným odmítajícího.
Vedoucí zaměstnanci postupují při řešení v souladu s platným Pracovním řádem společnosti.
Zaměstnanci bezpečnostní agentury provádějí kontrolu vozidel nahlédnutím do vnitřního
prostoru a částí automobilu při vjezdu i výjezdu ze společnosti.
26. Náhodný výběr osob ke kontrole na alkohol
Zařízení pro náhodný výběr osob ke kontrole je instalováno na vrátnici Závodiště,
Přerovská a KVABS, v Kolíně na vrátnici č. 1 a na vrátnici č. 2. Toto zařízení vybírá
zaměstnance na zkoušku požití alkoholu, kteří pro označení příchodu či odchodu použijí
snímacím (čtecím) zařízení.
Ostatní osoby jsou kontrolovány namátkově zaměstnanci bezpečností agentury pověřené
ostrahou společnosti.
Rozsvícení červeného světla v žádném případě nezakládá důvod k podezření ze
zcizování či používání alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky.
Tyto pokyny jsou pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance působící
a pohybující se v areálech PARAMO, a.s. závazné a jsou povinni je dodržovat!
27. Související dokumenty
27.1 Legislativa
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon)
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování
a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek /REACH/, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí /CLP/, ve znění pozdějších předpisů
27.2 Vnitropodnikové předpisy
Směrnice 14-01
Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. – HS Pardubice
Směrnice 14-04
Nakládání s odpady v PARAMO, a.s. – HS Kolín
Směrnice 15-02
Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. – HS Pardubice
Směrnice 15-05
Dopravně provozní řád PARAMO, a.s. - HS Kolín
Směrnice 18-01
Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události - informační
toky
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Směrnice 18-02
Směrnice 18-03
Směrnice 18-04
Směrnice 18-06
Směrnice 18-07
Směrnice 18-10
Směrnice 18-15
Směrnice 18-17
Směrnice 18-18
Směrnice 18-22
Směrnice 18-25
Směrnice 18-26
Směrnice 18-32
Směrnice 18-41
Směrnice 18-43
PP 14-03-03
PP 14-03-04
PP 14-03-06
PP 14-03-07
PP 14-03-08

Traumatologický plán PARAMO, a. s.
Evidence a registrace pracovních úrazů v PARAMO, a. s.
Zabezpečení požární ochrany v PARAMO, a. s.
Povolování svařování
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na zařízení
Zajištění ostrahy majetku v PARAMO, a.s.
Používání mobilních telefonů, fotoaparátů a videokamer v PARAMO,
a.s.
Zásady používání radiostanic v PARAMO, a. s.
Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
Používání hořlavých kapalin k nevýrobním účelům v PARAMO, a.s.
Revize a kontroly elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů
během jejich používání
Revizní řád pro elektrická zařízení
Provoz zdvihacích zařízení. Systém bezpečné práce jeřábů
a zdvihacích zařízení
Povolování prací v HS Kolín
Bezpečnost práce při pracích ve výškách a na lešení, zajištění
zaměstnanců proti pádu z autocisteren a železničních cisteren,
stavební práce
Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami
v HS Pardubice
Plán opatření pro případ havárie při nakládání se závadnými látkami
v HS Kolín
Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS Lípa
u Zlína
Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS Most
Plán opatření pro případ havárie při úniku závadných látek – DiS
Hlučín

28. Závěrečná ustanovení a přehled změn
Vydání

1

Předmět změny

Nový dokument.

29. Změnové řízení
Za změnové řízení této směrnice odpovídá technik BOZP a PO.
Termín prověrky: jednou za 5 let.
Za provedení prověrky odpovídá technik BOZP a PO.
30. Rozdělovník
výt.č.1)

Intranet PARAMO, a. s.

31. Seznam příloh
Příloha č. 1 – Vzory průkazek
Příloha č. 2 – Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu v podniku
Příloha č. 3 – Smluvní pokuty za porušení předpisů

Vydání 1, platí od 16. 10. 2017

Datum

16. 10. 2017

Příloha č. 1
Směrnice 18-53
Strana 1 z 1

Vzor průkazky pro vstup a výstup zaměstnanců cizích firem
(Na každý rok mají papírové průkazky jiné barevné provedení. Zaměstnanci externích firem v
nájmu a vybraných firem mají čipové karty).

Vzor průkazky pro oprávnění k provádění kontroly, případně externího auditu
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku
V zájmu bezpečnosti Vaší, ostatních osob a požární ochrany dbejte těchto základních bezpečnostních
pokynů, výstražných nápisů a informačních tabulí na pracovištích a pokynů udělených příslušnými
zaměstnanci PARAMO, a. s., a bezpečnostní agenturou zajišťující ochranu a ostrahu objektu.
ZÁKAZ KOUŘENÍ V PODNIKU

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je kouření zakázáno! Zákaz kouření (včetně elektronických
cigaret) se vztahuje i na kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů. Zákaz platí i tam, kde se jinak
pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod. Zahájení jakékoliv práce s použitím
otevřeného ohně bez vystaveného příkazu je přísně zakázáno.

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání mobilních telefonů v místech a zónách
s nebezpečím výbuchu, které jsou označeny tabulkami. Výjimečně zde smějí být použity se
souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance PARAMO, a.s.

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NEZÁVISLÝCH TOPENÍ
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání nezávislých topných soustav v
kabinách vozidel a pracovních strojů.

PŘED VSTUPEM DO PODNIKU DBEJTE TĚCHTO USTANOVENÍ
Ve všech prostorách PARAMO, a.s., je fotografování a filmování zakázáno bez udělení povolení
VOBS. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo užívat návykové a psychotropní látky na
pracovištích podniku a v pracovní době i mimo tato pracoviště, vstupovat pod jejich vlivem do
podniku a přinášet je sebou. Osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinny podrobit se
na požádání dechové zkoušce ke zjištění alkoholu.

POBYT NA ÚZEMÍ PODNIKU
Povolení ke vstupu, vjezdu nebo průkazku mějte neustále viditelně umístěny. Při cestě po objektu
používejte jen vozovek a k nim příslušejících chodníků. Tam, kde není zřízen chodník, choďte po
levé straně vozovky. Koleje přecházejte nebo přejíždějte jen na označených železničních
přejezdech. Při přecházení nebo přejíždění kolejí dbejte výstražných znamení. Je zakázáno
vstupovat nebo vjíždět do provozoven nebo prostorů, kde neplníte své pracovní úkoly. Po
příchodu na místo určení se hlaste ihned u vedoucího pracoviště a dbejte jeho pokynů.
Pro každou práci si vyžádejte předem písemné povolení nebo příkaz od příslušného vedoucího.
Nevstupujte bez povolení do prostorů pod úrovní terénu - hrozí nebezpečí otravy toxickými plyny
nebo párami. Jakýkoliv úraz, který si způsobíte v areálu společnosti, oznamte na telef. linku pro
Pce 125, 418, Kolín 479*, 378*.
Je povinností používat osobní ochranné prostředky (zejména ochranné přilby, pracovní oděv a
obuv). Při vstupu/vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu označené EX, používat osobní
ochranné prostředky s antistatickou a nehořlavou ochranou.

JÍZDA VOZIDEL V PROSTORÁCH PODNIKU
Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na vozovkách podniku platí
vyhláška o pravidlech silničního provozu a následující odchylky stanovené místní úpravou:
• nejvyšší dovolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje je Pce 20 km/hod., Kolín 30 km/hod*;
• železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové vlečky,
posunující souprava dává pouze zvukový signál;
• železniční přejezdy jsou označeny jen dopravní značkou „Výstražný kříž“ pro železniční přejezd
bez závor jednokolejný nebo vícekolejný (ostatní výstražné značky pro železniční přejezdy
uvedené ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu se v podniku nepoužívají);
• nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými
lávkami je Pce 3,7 m, Kolín 4,2 m*, pokud není značkami stanoveno jinak.
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Tyto
bezpečnostní
pokyny jsou pro
Vás závazné a
jste povinni je
dodržovat!

Řidič vozidla nebo pojízdného pracovního stroje je povinen:

• dát přednost a uvolnit cestu požárním automobilům a vozidlům zdravotní
služby při jízdě k zásahu (dávají výstražná znamení).
• nepřivážet ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s. děti do 15
let a zvířata.
• parkovat v místě nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích
nebo dle pokynů zaměstnanců ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců
PARAMO, a. s.
• nevjíždět bez povolení příslušného vedoucího do budov nebo výrobních
míst.
• vyžádat si na odboru dopravy určení přepravní trasy pro přepravu těžkých
nebo rozměrných předmětů na telefonním čísle Pce 348, Kolín 182*.
• dlouhé náklady, např. potrubí, svazky kulatiny apod. nesmějí být ani z části
vlečeny po vozovce.
• dbát pokynů zaměstnanců ostrahy podniku, zaměstnanců odboru dopravy
nebo prodeje, zaměstnanců OBS a zaměstnanců hasičského záchranného
sboru podniku.
• hlásit ihned dopravní nehodu i poškození dopravní značky na odboru
dopravy, po 14:00 hodině na podnikovém dispečinku na tel. Pce 418, 451,
Kolín 378*.
• při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou
signalizací ihned přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout
motor, příp. nezávislé topení, uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat
dalších pokynů.
• při vjezdu a po celou dobu pobytu používat předepsané osobní ochranné
prostředky.
• je-li vozidlo vybaveno u stáčecího otvoru ochranným zábradlím, je řidič
povinen ho před zahájením čerpání nainstalovat.
• je-li vozidlo vybaveno klíny, je řidič povinen (nebude-li po celou dobu
přítomen u vozidla) vozidlo před zahájením činnosti zaklínovat.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Odbor dispečinku

150,
150*
125
479*
418, 451
378*

Lékařská služba

385, 223
347*

Hlášení požáru
BOZP a PO

* červená čísla platí v Kolíně
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Hasičský záchranný
sbor
Odbor logistiky

223
347*
348
182*

Odd. silniční dopravy

415

PARAMO, a. s. HS –
Pce
PARAMO, a.s. HS Kolín

466 810 111
321
750 111*
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SMLUVNÍ POKUTY ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
(výtah z přílohy HSE ke smlouvám)
Při hrubém porušení povinností na úseku BOZP, PO a ŽP budou ze strany PARAMO,
a.s., uplatňovány smluvní pokuty za každé porušení, a to v těchto případech:
1/ kouření (včetně elektronických cigaret) v areálu PARAMO, a.s., manipulace s otevřeným
ohněm a provádění dalších požárně nebezpečných činností bez platného příkazu.
Provinilci bude okamžitě odebráno povolení ke vstupu a případně vjezdu a zakázán
vstup a práce v prostorech PARAMO, a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému
partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši 20.000, Kč za každého zaměstnance, který se provinil,
2/ použití mobilního telefonu mimo vyhrazené prostory a nedodržení stanovených podmínek
a požárně bezpečnostních opatření v platném příkazu/povolení. Ve smlouvě/objednávce
uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve
výši 10.000,- Kč,
3/ neuposlechnutí výstrahy světelné a akustické signalizace. Provinilci bude okamžitě
odebráno povolení ke vstupu a vjezdu a zakázán vstup a práce v prostorech PARAMO,
a.s. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s.,
vyúčtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč,
4/ vstup do všech prostorů PARAMO, a.s. pod vlivem alkoholu a jiných omamných
a návykových látek, jejich vnášení a požívání v pracovní době, resp. v souvislosti
s plněním pracovních úkolů nebo odmítnutí podrobit se dechové zkoušce. Provinilci
bude odebráno povolení ke vstupu a zakázán vstup a práce v PARAMO, a.s. Ve
smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována
smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý pozitivní případ zjištění,
5/ za nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků, zejména ochranných přileb,
ochranu očí, pracovních oděvů, obuvi a rukavic a za nepoužívání ochranných
pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek s antistatickou a nehořlavou
ochrannou při vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu (označené EX) zaměstnanci ve
smlouvě/objednávce uvedeného partnera, bude ve smlouvě/objednávce uvedenému
partnerovi ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za
každého zaměstnance,
6/ pohyb zaměstnanců uvedeného partnerova mimo místo práce a veřejně přístupné
prostory. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s.,
vyúčtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč,
7/ za nepovolené parkování mimo nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích
nebo dle pokynů zaměstnanců bezpečnostní agentury nebo odpovědného zaměstnance
PARAMO, bude ve smlouvě/ objednávce uvedenému partnerovi ze strany PARAMO,
a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč a za nedodržení povolené rychlosti
do výše 5.000,- Kč,
8/ za nenahlášení vzniku pracovního úrazu zaměstnance ve smlouvě/objednávce uvedeného
partnera na odbor bezpečnostních služeb PARAMO, a.s., bude ve smlouvě/objednávce
uvedenému partnerovi ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši
10.000,- Kč,
9/ ukládání odpadních materiálů mimo nádoby, jež splňují technické požadavky zákona
o odpadech, vč. značení dle odpadů. Ve smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi
bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč,
10/ neoznačení nádob na odpad jménem firmy. Ve smlouvě/objednávce uvedenému
partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč,
11/ neohlášení úniku závadných látek ze strojů a zařízení PARAMO, a.s. Ve
smlouvě/objednávce uvedenému partnerovi bude ze strany PARAMO, a.s., vyúčtována
smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč.
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Smluvní pokuty fakturuje vedoucí odboru (provozu) PARAMO, a.s., odpovědný za styk
s uvedeným partnerem. Ve smlouvě/objednávce uvedený partner je povinen uhradit smluvní
pokutu do 15 dnů po obdržení faktury od PARAMO, a.s. Neuhradí-li smluvní pokutu ve lhůtě
splatnosti, je povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
Veškeré sankční pokuty uložené PARAMO, a.s. kontrolními orgány státní a veřejné
správy za porušení právních předpisů platných pro oblast BOZP, PO nebo ŽP anebo
poškození ŽP, jež zavinil smluvní partner, se tento zavazuje uhradit v plné výši na své
náklady.
V případě opakovaného porušení zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany
životního prostředí v PARAMO, a. s. ze strany smluvního partnera je PARAMO, a. s.
oprávněna od smlouvy/objednávky odstoupit.
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