
  

 

Pravidla a zásady 

týkající se bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany , ochrany životního prostředí   

a identifikace pracovníků ve společnosti Rodostav Praha, s.r.o. 

 

Dále uvedené podmínky zavazují pracovníky zhotovitele, zástupce zhotovitele i 

pracovníky jeho  subdodavatelů, kteří jsou vázáni smluvním vztahem s objednatelem 

Rodostav Praha, s.r.o. 
 

I. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

 

1. Pracovníci i zástupci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce a hygieny práce. V případě zjištění porušování zásad BOZP pracovníky nebo zástupci zhotovitele 

subdodavatele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu objednatele, včetně 

respektování zákazů práce či vykázání porušovatelů z území objednatele. Za každý takto zjištěný případ bude 

zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,-Kč.  

 

2. Pracovníci i zástupci zhotovitele  jsou povinni podrobit se na vyzvání dechové zkoušce na alkohol. V případě 

pozitivního výsledku testu bude udělena pokuta ve výši 5 000,-Kč. Až do vyřešení případu bude provinilému 

pracovníkovi znemožněn vstup do areálu stavby ev. areálu investora.  

 

3.  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky. 

Zhotovitel (subdodavatel) je povinen zajistit pro své pracovníky ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat 

a kontrolovat jejich používání. Pracovní oděv musí být označen názvem firmy. 

 

4.  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi).  

 

5.  Pracovníci zhotovitele (subdodavatele) se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v provozech či prostorech, kde 

plní své pracovní povinnosti. Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení ev. jídelny apod., mohou používat 

jen vyznačených komunikací, ev. přístupů,  které jim byly určeny technickým dozorem objednatele. 

 

6.  Řidiči dopravních prostředků zhotovitele (subdodavatele), kteří zajišťují dopravu na území stavby, jsou kromě 

obecně závazných právních předpisů povinni respektovat také ev. vnitřní značení a pravidla provozu na 

komunikacích investora. V areálu stavby, ev v areálu investora není povoleno parkovat!  V případě potřeby  a 

nutnosti je toto nutno VŽDY domluvit se zástupcem Rodostav Praha, s.r.o. 

 

7. V případě činnosti v reálu Pivovaru Velké Popovice, musí pracovnívi zhotovitele  být vybaveni kartou na vstup do 

areálu PVP, pro vjezd aut musí být auta vybavena vjezdovým povolením.Pracovníci BS jsou oprávněni kontrolovat 

obsah zavazadlových i jiných prostorů automobilů.  

 Při vyřizování vjezdu je nutno zastavit na místě k tomu určeném tj cca 30m před závorou. 

 

 Veškeré vybavení zhotovitele (subdodavatelů) bude v bezvadném stavu. El. nářadí bude 

bezpečné (bude dokumentována jeho revize odborně způsobilou osobou)! El. kabely nářadí 

a prodlužovací kabely budou odpovídat ČSN (zalité originální koncovky, neporušený 

neopravovaný kabel). Veškerá lešení a žebříky budou odpovídat ČSN event. nařízení vlády 

ze dne 17.8.2005. Lešení i žebříky musí být schváleny pracovníkem fy Rodostav Praha. 

 

II 

POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
    1. Práce se zvýšeným požárním nebezpečím (svářečské práce, práce s otevřeným plamenem, nahřívání mat. 

v tavných nádobách, spalovaní odpadů, manipulace se zdroji tepla, atd.) jsou zhotovitelé povinni předem 

projednávat s technickými zástupci objednatele a následně absolvovat školení. U takovéto činnosti je vždy nutné mít 

v dosahu hasičský přístroj! 

 



  

 

2.  Je bezpodmínečně nutné dodržovat zákazy kouření a manipulace s otevřeným ohněm na staveništi, popřípadě 

v celém areálu investora.  (Kouření v celém areálu Plzeňského prazdroje je zakázáno s výjimkou vyznačených 

přesně stanovených „kuřáckých míst“). V případě nedodržení zákazu bude organizaci vyúčtována smluvní pokuta ve 

výši 5000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ  porušení zákazu. 

 

III. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
1. Vodní hospodářství 

 

Při manipulaci a skladování závadných látek, je nutné tyto ochraňovat druhým obalem, který pojme celý objem 

prvého obalu. 

Pokud zhotovitel způsobí ohrožení nebo znečištění povrchových, podzemních nebo odpadních vod, bude za každý 

takto zjištěný případ zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,--Kč. Mimo tuto smluvní pokutu je 

zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které svým jednáním způsobil. 

 

      

2. Nakládání s odpady 

 

Při své činnosti je zhotovitel povinen odpady vzniklé jeho činností důsledně třídit. S odpady kategorie N 

(nebezpečné odpady) vzniklé činností zhotovitele je zhotovitel povinen nakládat dle platných předpisů, zejména 

podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a podle zákona  č. zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech § 6 (zařazování odpadu podle kategorií) a § 12 (Obecné povinnosti). 

 

Pokud zhotovitel nebude nakládat s odpady vzniklými jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech,  v aktualizovaném znění, a příslušnými prováděcími předpisy,  zejména  pokud nebude dodržovat 

zákonnou povinnost shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, bude objednatelem 

zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý takto zjištěný případ 

Je nepřípustné odkládat jakýkoli odpad do kontejnerů jiných subjektů! Veškeré odkládání odpadu i 

sebemenšího projednat se zástupcem fy Rodostav Praha, s.r.o. 

 

IV. 

IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 
 

 Pracovníci i zástupci zhotovitele (subdodavatele)  jsou povinni na vyzvání objednatele předložit doklad 

(potvrzení), o svém smluvním vztahu ke zhotoviteli, případně k jeho subdodavateli, potom však musí být na 

stavbě trvale k dispozici dokumentace prokazující smluvní vzah mezi zhotovitelem a subdodavatelem, tak 

aby mohl na stavbě být prokázán vztah kteréhokoli pracovníka až ke zhotoviteli. 

 
Shrnutí: 

parkovat jen na domluveném a určeném místě, používat ochranné pomůcky,  nikde na 

pracovišti nekouřit, používat jen určené komunikace, nezdržovat se jinde než na určeném 

pracovišti. Práce s otevřeným ohněm provádět jen po nahlášení, používat bezvadné nářadí 

s revizí, lešení použít až po schválení, musí mít revizi, závadné látky ochraňovat druhým 

obalem, třídit odpad, nepoužívat kontejnerů jiných subjektů! trvale u sebe potvrzení o 

vztahu pracovníka ke zhotovitli 
 

 

 

 

V ………………………. dne ………...……………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   …………………………………………….. 

Za zhotovitele                                                                 předal za objednatele 


