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OSNOVA ŠKOLENÍ – ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY PŘI PRÁCI
VE SPOLEČNOSTI ŠKODA ELECTRIC a.s. PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH ORGANIZACÍ
Všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(externí poskytovatele seznámí s osnovou školení objednatel, tj. osoba odpovědná za řízení externí organizace
ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s. před započetím činnosti )
ŠKODA ELECTRIC a.s. má zavedený „Systém managementu Bezpečnosti práce“. Cílem tohoto systému je
aktivní přístup ke zlepšování ve všech oblastech a činnostech BOZP. Proto vyžadujeme i od svých
dodavatelů dodržování níže uvedených zásad:

Zaměstnanci externích organizací jsou zejména povinni:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Respektovat oprávněné požadavky zaměstnanců bezpečnostních služeb (vrátnice – předložení průkazu ke
vstupu, dokladů o vyváženém materiálu, nářadí, předmětů apod.); při podezření, že je osoba pod vlivem
alkoholu, jsou členové bezpečnostní služby oprávněni odmítnout vstup do areálu.
Při používání motorového vozidla v areálu ŠKODA ELECTRIC a.s., dodržovat platné dopravní předpisy a
stanovenou max. rychlost 20 km/hod a parkovat pouze na vyhrazených parkovištích.
V objektech spol. ŠELC a přilehlých komunikacích náležících spol. ŠKODA ELECTRIC, se pohybovat
disciplinovaně, respektovat výstražné i zákazové bezpečnostní značky a zvukové signály, nevstupovat do
prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám bez souhlasu pověřené osoby daného pracoviště.
Po dobu pobytu ve společnosti, zejména ve výrobních a skladových prostorech, je nutné se řídit pokyny
zaměstnance společnosti, který je pověřen s nimi spolupracovat a zajišťovat jejich bezpečnost (dále jen
kontaktní zaměstnanec společnosti).
Dbát dle svých možností o svou vlastní bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká Vaše
jednání, předcházet a snižovat případná rizika ohrožení zdraví, vzniku úrazu, škody na majetku a zařízení.
V případě zjištění rizik ohrožujících zdraví, hlásit tuto skutečnost kontaktnímu zaměstnanci společnosti.
Při pohybu ve výrobních a skladových prostorách používat předepsané ochranné prostředky -ochranná
čepice nebo přilba, předepsaná ochranná obuv-minimálně S1, popřípadě na označených pracovištích
ochrana sluchu, zraku, dýchacích orgánů apod. Dále OOPP dle činnosti, která se provádí-viz platná
legislativa a hodnocení rizik na daném pracovišti. Nevstupovat ve volném, vlajícím oděvu a v krátkých
kalhotách nebo sukních (délka minimálně pod kolena).
Nevystupovat do výšek nad 1,5 m, pokud nejsou vyškolení a zdravotně způsobilí k tomuto úkonu, nezdržovat
se pod zavěšenými břemeny a v nebezpečné blízkosti strojních zařízení, používat vyhrazené komunikace.
Neporušovat závazná ustanovení obecných a interních předpisů k zajištění BOZP a PO (Zákoník práce
262/2006, Hodnocení a identifikace pracovních rizik, Bezpečnost a zdraví při práci, Poskytování OOPP,
Požární poplachová směrnice, Požárně evakuační plán atd.). V případě potřeby použít tísňových volání: IZS:
112, Záchranná zdravotní služba: 155, Policie ČR: 158, HZS: 150- mobilní telefon, při volání z pevné linky
použít 0 jako předvolbu.
V případě práce ve výšce, tj. 1,5 m nad zemí, dodržovat stanovená pravidla BOZP, dle NV 362/2005 Sb.
Při používání výtahu se řídit odborným návodem k obsluze, dodržovat stanovený počet osob.
Při práci s výpočetní a kancelářskou technikou se omezit pouze na její obsluhu. Nezasahovat do jejich
technických částí pod napětím. Dbát pokynů odborných návodů a snížit tím nebezpečí úrazu.
Své pracoviště upravit dle ergonomických požadavků, tak aby nejlépe vyhovovalo dané činnosti.
V prostorách ŠELC dodržovat zákaz kouření (kouření je povoleno pouze na vyhrazených a označených
místech), dle Pracovního řádu a zákaz vnášení a užívání alkoholických nápojů a omamných látek na všech
pracovištích firmy- i mimo areál. Na požádání jmenovaného vedoucího zaměstnance, podrobit se zkoušce na
zjištění přítomnosti alkoholu v dechu nebo testu na omamné látky.
V případě vzniku úrazu (včetně drobného poranění) vyhledat ošetření ve společnosti, nechat se ošetřit a
zajistit vedoucím (kontaktním) zaměstnancem společnosti, zaznamenání této skutečnosti do Knihy úrazů a
následnému nahlášení události Technikovi BOZP a PO a Bezpečnostnímu technikovi.
Externí zaměstnanci mohou pro ŠKODU ELECTRIC vykonávat činnosti na základě platného kontraktu a za
předpokladu, že splňují odborné kompetenční předpoklady (potřebná kvalifikace, platná lékařská prohlídka) a
dodržují všechny pokyny týkající se BOZP, PO a OŽP.
S důvěrnými informacemi, které jim budou ve společnosti poskytnuty, nakládat výhradně podle pokynů
kontaktního zaměstnance společnosti a respektovat zákaz fotografování ve společnosti bez příslušného
povolení.
Platnost tohoto školení je po dobu jednoho roku a pracovníci externích organizací budou dále doškolování
v případě změny pracoviště výkonu ve společnosti ŠELC dle směrnice RD06_SM-BOZP-11.

Specifické požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(školení provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště)
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Další instrukce pro zaměstnance externích organizací:
Zaměstnanci externích organizací se smí pohybovat po výrobní hale pouze po vyznačených komunikacích a
uličkách, tyto jsou ohraničeny žlutými pruhy.
2. Umožnit jeřábové manipulace břemen, nezdržovat se ani nepodcházet pod zavěšenými břemeny a
nevstupovat do prostoru manipulace s břemeny. Řídit se pokyny jeřábníků a vazačů.
3. Na jednotlivá lokální pracoviště výrobní haly je možno vstoupit po absolvování školení se zaměřením na
specifické požadavky bezpečnosti práce (seznámení s riziky možného ohrožení zdraví, seznámení
s používanými OOPP, seznámení s technologickými procesy, s hlavním vypínačem elektrického proudu, s
uzávěry plynové nebo vodovodní přípojky a s principy požární ochrany), které zajišťuje příslušný vedoucí
zaměstnanec, který za dané lokální pracoviště odpovídá. Každá lokální oblast výroby podléhá individuálnímu
školení (jednotlivá střediska společnosti ŠELC).
1.

Externí zaměstnanci berou na vědomí, že na výrobních pracovištích společnosti mohou být ohroženi níže
uvedenými rizikovými faktory a v rámci ochrany zdraví jsou povinni řídit se pokyny kontaktního zaměstnance
nebo vedoucích jednotlivých výrobních pracovišť a používat potřebné OOPP.
Prach a svářečské dýmy: (zámečnické a svářečské pracoviště TRM).
Hluk: (zámečnické pracoviště, zkušebna TRM).
Chemické škodliviny: (pracoviště Impregnace TRM, čištění mědi 5. pole TRM, 4. patro- pohony).
Drobné úlomky materiálu: (zámečnická a svářečská pracoviště, pracoviště kovoobráběcích strojů, NC
center).
Práce se skleněnou tkanicí: (riziko ekzému, podráždění sliznic – cívkárna, navijárna TRM).
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: (rozvaděče, jeřábové dráhy, kabelové kanály, elektrická zařízení
strojů a technických zařízení, zkušebny TRM, zkušebny budova 49– vysokonapěťová zkušebna do 1000 V,
výstupní kontrola trolejbusů budova 33).
Sklad: (zákaz vstupu do prostoru regálových zakladačů – centrální sklad TRM, 5. pole zakladač přípravků,
zákaz pohybu mezi regály v budově 33).
Sevření vraty: (posuvná el. ovládaná vrata, dvoukřídlá vrata).
Břemena – pád/náraz/přiražení/zranění o ostré hrany: (manipulace a přeprava břemen, sklady a skladovací
prostory, volně skladovaná břemena, zákaz vstupu pod volně visící břemena).
Střet s vozidlem: (kolejová a silniční vozidla vč. el. kolejových vozů v budovách 77 a 49, motorové vozíky).
Záření: (pracoviště svářečů 6.pole).
Nebezpečné látky: (pracoviště mytí motorů a sklad hořlavin budova 49, impregnace divize TRM, pracoviště
čištění mědi 5. pole TRM, pájení vlny 4. patro - pohony).
4.

Není povoleno zkracovat si cestu na místo výkonu práce přes lokální oblast výroby nebo skladů, ke kterým
neproběhlo školení BOZP, PO a OŽP dotčených externích zaměstnanců.

OSNOVA ŠKOLENÍ – TÉMATICKÝ PLÁN A ČASOVÝ ROZVRH ŠKOLENÍ PO
VE SPOLEČNOSTI ŠKODA ELECTRIC a.s. PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH ORGANIZACÍ

Organizace požární ochrany lokálního pracoviště
(školení provádí odpovědný vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště)

Zaměstnanci externí organizace jsou k zajištění požární ochrany povinni: Časová dotace 10 minut
-

Počínat si tak, aby jejich činnost nebyla příčinnou vzniku požáru,
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
seznámit se s požárně poplachovými směrnicemi a v případě požáru se jimi řídit,
seznámit se s únikovými cestami a východy,
rozmístěním přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, přičemž nesmí vystavit
nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby,
po vyhlášení evakuace opustit objekt, dle pokynů preventivní požární hlídky nebo příslušného
vedoucího zaměstnance společnosti nejbližším únikovým východem na shromaždiště,
poskytnout na výzvu velitele zásahu HZS osobní nebo věcnou pomoc.
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Zaměstnanci externí organizace nesmí: Časová dotace 5 minut
-

Poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice a tabulky sloužící požární ochraně,
manipulovat s otevřeným ohněm a hořlavinami,
poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití prostředků požární
ochrany.

Zásady pro používání hasicích přístrojů: Časová dotace 10 minut
-

-

Přenosné hasicí přístroje jsou vhodné pouze pro zdolávání začínajícího požáru malého
rozsahu. Doba činnosti přístroje je asi 1 minuta. Vodní přístroj se nesmí používat tam, kde je
elektrické zařízení pod napětím. Při použití sněhového přístroje je nezbytná maximální
opatrnost – možnost vzniku omrzlin pokožky,
zvolit místo cca ve vzdálenosti 1 m od hořícího objektu/předmětu, odkud se bude hasit (aby
bylo možné po zásahu opustit prostor),
odstranit pojistku a začít hasit.

OSNOVA ŠKOLENÍ – OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE ŠKODA ELECTRIC a.s.
PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH ORGANIZACÍ

Organizace ochrany životního prostředí:
(externí zaměstnance seznámí s osnovou školení objednatel, tj. osoba odpovědná za řízení činnosti externí
organizace ve společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s.)
ŠKODA ELECTRIC a.s. má zavedený „Systém environmentálního managementu“ EMS. Cílem tohoto systému je
aktivní přístup ke zlepšování ŽP. Proto vyžadujeme i u svých dodavatelů dodržování níže uvedených zásad a
preferujeme používání chemických látek a přípravků šetrných k ŽP.

Základní pravidla chování v prostorách ŠKODA ELECTRIC a.s. v oblasti ochrany životního
prostředí
a) Odpady – základní povinnosti
• Zhotovitel díla je povinen odpady, vzniklé při dodávce – realizaci díla, zlikvidovat vlastními
prostředky, na svůj náklad a na svoji zodpovědnost, pokud není písemně dohodnuto jinak.
Tomuto režimu podléhají i obaly od dodaného materiálu, včetně palet,
• drobný komunální odpad lze po dohodě ukládat do nádob ŠKODA ELECTRIC s povinností
třídit odpady podle jednotlivých druhů do sběrných nádob:
- papír = modré nádoby (jen neznečištěné papíry)
- plasty = žluté nádoby (jen neznečištěné plasty)
- komunální odpad = černé nádoby (neukládat do komunálního odpadu nebezpečný odpad)
- zaolejované textilie, pracovní oděvy, použité sorbety = červené nádoby (nebezpečný
odpad)
- kovový odpad = ukládat do ocelových beden s označením „Železo a ocel“, číslo odpadu
170405.
Sběrné nádoby jsou označeny kódem odpadu, slovním popisem a odpovědnou osobou. V případě nejasností
ohledně uložení odpadu je nutné se obrátit na kontaktní osobu, uvedenou v objednávce nebo na osoby uvedené
níže.

b) Ochrana vod – základní povinnosti
• Udržovat pořádek na pracovišti,
• sudy, IBC boxy, kanystry, kbelíky a jiné větší nádoby s oleji, emulzemi a jinými závadnými
látkami je nutno vždy umisťovat do záchytných van o takovém objemu, jaký má největší
uskladněná nádoba,
• v případě úniku maziv, provozních náplní, chemikálií, barev nebo jiných kapalin ihned
informovat zástupce ŠKODA ELECTRIC a zamezit úniku těchto látek mimo zabezpečený
prostor např. do kanalizace nebo pod ocelové poklopy. K těmto účelům jsou na všech
pracovištích k dispozici červené nádoby s označením „HAVARIJNÍ SOUPRAVA“, vybavené
záchytnými prostředky; klíče mají mistři pracovišť,
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•

nevylévat do umyvadel, výlevek a kanalizací žádné zbytky chemických látek.

Drobné úkapy těchto látek ihned řešit s pomocí dostupných havarijních prostředků – utěrek, vapexu nebo jiných
sorbetů kapalin.

c) Chemické látky a přípravky – základní povinnosti
• Dodržovat pokyny stanovené v bezpečnostním listu chemické látky nebo přípravku pro
skladování, manipulaci a zacházení,
• před zahájením prací předložit ke schválení bezpečnostní listy všech chemických látek, které
budou používány,
• používat chemické látky v odpovídajících a předpisově označených obalech, a to i
v případech, kdy dochází k přelévání do menších neoriginálních nádob,
• zákaz používání obalů od nápojů a potravin, jako náhradní obal na chemické látky (ani pro
olej, emulzi, barvu, ředidlo apod.),
• obaly od chemických látek a odpad znečištěný chemickými látkami likvidovat vlastními
prostředky, na svůj náklad a na svoji zodpovědnost, pokud není písemně dohodnuto jinak.
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PREZENČNÍ LISTINA ZE ŠKOLENÍ BOZP, PO a OŽP PRO PRACOVNÍKY EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ
Externí
poskytovatel
(název
a
adresa
společnosti):
Jméno a kontakt na
odpovědného/vedoucího
zaměstnance
externího
poskytovatele:
Datum
instruktáže:

provedení

Účastníci:

viz prezenční listina

Zaměstnanci externí firmy svým podpisem stvrzují, že byli pověřeným zaměstnancem ŠKODA ELECTRIC a.s. seznámeni
s BOZP, PO a OŽP na pracovištích ŠKODA ELECTRIC a.s., školení porozuměli a zavazují se dodržovat ustanovení
obecně platných interních předpisů společnosti k zajištění BOZP na pracovištích společnosti ŠKODA ELECTRIC a.s., a
tím napomáhat k ochraně života nebo zdraví svého a zaměstnanců společnosti.

PREZENČNÍ LISTINA INSTRUKTÁŽE BOZP, PO A EMS
Jméno a příjmení

Pracoviště

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Instruktáž provedl(i)
(čitelně
jméno
a
podpis):

Zpracoval:

CIVOP s.r.o., Jochcová Eliška

Adresa:
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