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1 Účel 

Směrnice stanoví pravidla k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence 
závažné havárie, bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí, fyzické ochrany (dále jen bezpečnosti) a 
ochrany životního prostředí (dále jen ŽP), platná pro fyzické osoby, právnické osoby a jejich zaměstnance 
působící a pohybující se v prostorech spravovaných/užívaných UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Dále 
směrnice informuje tyto osoby o některých požadavcích správců jednotlivých areálů a o povinnosti zajistit si 
u správců jednotlivých areálů, na jejichž území se prostory spravované/užívané UNIPETROL DOPRAVA, 
s.r.o. nachází, aktuální závazné normy jednotlivých areálů a z nich proškolit své zaměstnance případně 
subdodavatele. 

V souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., § 101, odst. 5 je tato směrnice určena jako povinná v rámci 
smluvního vztahu všem právnickým a samostatně podnikajícím fyzickým osobám (dále jen 
zhotovitel/nájemce), které: 

 se oprávněně zdržují nebo vykonávají na základě příslušné obchodní smlouvy nebo jednorázové 
objednávky jakoukoliv pracovní činnost nebo službu ve prospěch společnosti, 

 realizují pro společnost investici hmotného charakteru, 

 mají na základě příslušné obchodní smlouvy od společnosti pronajatý jakýkoliv objekt (pracoviště) 
nebo pozemek (plochu) pro svou činnost. 

 

2 Rozsah platnosti 

Směrnice je platná v UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Zástupci UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. na všech úrovních, jako zadavatelé díla, jsou povinni v uzavřených 
smlouvách zavázat zhotovitele/nájemce k dodržování této směrnice. Tato směrnice a ostatní závazné 
dokumenty UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou uvedeny na webových stránkách 
http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / Závazné normy. 

 

3 Pojmy, definice a zkratky 

Společnost - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Prostory společnosti - území, ve kterém se nachází objekty, pracovní prostory, pracoviště a další 
oplocené i neoplocené prostory, které společnost vlastní, spravuje nebo je 
užívá 

Smluvní partner - odpovědný vedoucí zaměstnanec pracoviště UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., na 
němž zhotovitel provádí činnost nebo na jehož území se nachází pronajatý 
objekt/prostor 

Areál - prostory ve správě UNIPETROL RPA, s.r.o.; SYNTHOS Kralupy a.s.; 
SPOLANA a.s.; PARAMO, a.s. (Pardubice a Kolín); SYNTHESIA, a.s. a 
EXPLOSIA, a.s. 

Správce areálu - společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.; SYNTHOS Kralupy a.s.; SPOLANA a.s.; 
PARAMO, a.s. (Pardubice a Kolín); SYNTHESIA, a.s. a EXPLOSIA, a.s., které 
areál spravují 

Obvod vlečky - prostor vymezený svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje, krajního 
vodiče trakčního vedení, nebo hranicemi pozemku, určeného k umístění dráhy 
(vlečky) a její údržby, nejméně však 1,5 m od vnějšího okraje stavby vlečky, 
pokud není dopravní cesta vlečky vedena po pozemní komunikaci 

 

http://www.unipetroldoprava.cz/
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Volný schůdný a 
manipulační prostor 
(VSMP) - je prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a 

průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být 
zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem (tento prostor je 
vymezen vzdálenostmi: na šířku 3000 mm od osy koleje a na výšku 3050 mm 
nad temeno kolejnice) 

Zhotovitel - fyzická nebo právnická osoba provádějící realizaci zakázky 

Nájemce - fyzická nebo právnická osoba užívající pronajatou věc způsobem stanoveným 
ve smlouvě nebo užívající pronajatý objekt nebo prostor za sjednanou cenu 
nájmu 

Riziko - nežádoucí následek (škoda, újma, ztráta), který může vzniknout s nějakou 
pravděpodobností za určitých podmínek 

Nebezpečná látka (NL) - nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, která vykazuje jednu 
nebo více nebezpečných vlastností klasifikovaných podle zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích 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 

Nebezpečné věci (NV) - látka a předmět, které jsou podle ADR/RID pro přepravu zakázány (vyloučeny) 
nebo které jsou dovoleny přepravovat za podmínek určených těmito předpisy (v 
podmínkách UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. jsou jimi nebezpečné chemické 
látky a přípravky a nebezpečné odpady povolené k přepravě dle ADR/RID) 

Nežádoucí mimořádná 
událost (NMU) - závažná havárie, provozní nehoda (havárie) nebo jiná 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 NL 

Riziková činnost - provozování zařízení s obsahem NL, zpracovávání, přeprava, skladování a 
používání NL, 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 

Ochranná zařízení - zařízení mechanická, elektrická, elektronická nebo jiná obdobná zařízení 
sloužící k zajištění bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců 

BA - bezpečnostní agentura, smluvně zajišťující ochranu jednotlivých areálů 

Bezpečnost - BOZ + PO + PZH 

BOZ - bezpečnost a ochrana zdraví 

HSE&Q - úsek UNIPETROL SERVICES, s.r.o., poskytující UNIPETROL DOPRAVA, 
s.r.o. služby na základě smlouvy „Service Level Agreement“ 

OBEZ, OŽPS - odbory úseku HSE&Q 

HZSP - hasičský záchranný sbor podniku (příslušného správce areálu) 

NCHLaS - nebezpečné chemické látky a směsi 

PO - požární ochrana 

PZH - prevence závažných havárií 

RM - risk managament 

ZZS - Zdravotnická záchranná služba 

ŽP - životní prostředí 

 



UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  Strana 7/24 

Směrnice 25  Vydání 1 

Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Změna 6 

 

Ověřil: Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q Platnost od: 15. 4. 2015 

 

4 Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

4.1 Základní bezpečnostní požadavky a informace 

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. 

4.1.1 Vstupní a následné školení 

4.1.1.1 Nájemce objektu nebo zhotovitel provádějící činnost pro společnost je povinen zajistit pro všechny 
osoby, pro něž žádá dlouhodobý vstup do příslušného areálu, vstupní školení platné pro příslušný 
areál, případně následné školení ve stanovených lhůtách (nevztahuje se na zaměstnance členů 
skupiny UNIPETROL), je-li v některém z areálů vyžadováno. 

4.1.1.2 V případě, že budou výše uvedené osoby provádět činnosti v obvodu vleček, je zhotovitel povinen 
zajistit rovněž jejich školení pro pohyb a práci v kolejišti vleček, včetně posouzení zdravotní 
způsobilosti dle Směrnice 45 (viz http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / Závazné normy). 

4.1.2 Rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců 

4.1.2.1 Nájemce/zhotovitel je povinen před zahájením činnosti v prostorech společnosti písemně 
informovat smluvního partnera o rizikách vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností 
v pronajatých objektech/prostorech, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví jiných osob, které se 
v těchto prostorech oprávněně pohybují. 

4.1.2.2 V prostorech společnosti je zakázáno: 

 vstupovat do prostoru kolejiště bez absolvování školení dle čl. 4.1.1.2, 

 kouřit mimo vyhrazené prostory (zákaz platí i v kabině motorového nebo drážního vozidla), 

 provádět jakékoliv manipulace na technickém zařízení a zařízení vlečky, nejsou-li tyto manipulace 
předmětem příslušné zakázky, 

 ukládat demontovaný nebo jiný materiál do prostoru průchozích komunikací a cest, VSMP a 
v okruhu 3 m od hydrantů, 

 opírat předměty o části zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty, 

 šlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod zařízením nebo ve volném terénu. 

4.1.3 Činnost a pohyb v prostorech společnosti a jednotlivých areálech 

4.1.3.1 Pro činnost a pohyb v prostorech společnosti a jednotlivých areálech je ve smyslu příslušné 
obchodní smlouvy zhotovitel/nájemce povinen: 

 zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními této směrnice, 
případně s ustanoveními dalších organizačních a řídících norem společnosti (viz 
http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / Závazné normy) a norem platných v příslušném areálu, 

 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, o nichž byl 
prostřednictvím příslušné obchodní smlouvy řádně informován, plnit stanovená opatření a vybavit na 
své náklady zaměstnance stanovenými osobními ochrannými prostředky, 

 zajistit, aby jeho zaměstnanci: 
a) nepožívali alkoholické nápoje a nezneužívali jiné návykové látky v areálu společnosti a objektech, 

které jsou jejím majetkem; 
b) nepřinášeli, resp. nedováželi tyto nápoje a látky do areálu společnosti a objektů, 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 jsou ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jsou ve stavu vylučujícím 
způsobilost pro pracovní činnosti, který si přivodili požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné 
návykové látky; 

c) podrobili se dechové zkoušce, případně vyšetření zda nejsou ovlivněni alkoholem nebo jinými 
návykovými látkami, kterou organizují a zajišťují určení zaměstnanci skupiny UNIPETROL, nebo 
zaměstnanci BA příslušného areálu v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb. 

http://www.unipetroldoprava.cz/
http://www.unipetroldoprava.cz/
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 provádět práci odborně a zdravotně způsobilými osobami, 

 zajistit, aby jeho činnosti, práce jeho zaměstnanců a dodavatelů byly organizovány a prováděny tak, 
aby současně byly chráněny i další osoby, které se na příslušném pracovišti 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 nebo dodavatelů 
v prostorech společnosti. 

Za zajištění bezpečnosti při provádění jednorázových nebo krátkodobých činností (např. servis, 
seřizování, měření apod.) a činností prováděných fyzickou osobou provozující samostatně výdělečnou 
činnost v prostorech společnosti pro potřeby zhotovitele/nájemce a za bezpečnost jejich nebo 
dodavatele plně zodpovídá zhotovitel/nájemce. 

 zahájit a provádět veškeré práce v prostorech společnosti pouze v souladu s příslušnými normami 
společnosti (viz http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / Závazné normy) a normami platnými 
v příslušném areálu, 

 po ukončení činnosti uvést pracoviště (staveniště) do původního stavu a předat jej prostřednictvím 
předávacího protokolu zpět smluvnímu partnerovi, 

 udržovat ve svých (pronajatých) objektech, na pracovišti (staveništi) pořádek a čistotu, uvedené 
objekty a majetek střežit nebo jinak zabezpečit, 

 zajistit trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům PO a požárně bezpečnostním zařízením (k 
venkovním odběrním místům i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku), 

 ve svých (pronajatých) objektech umístit v blízkosti každého telefonního přístroje řádně vyplněnou 
Požární poplachovou směrnici, platnou pro příslušný areál (vzory Požární poplachové směrnice jsou 
uvedeny v Příloze B1 - B6), 

 provozovat v prostorech společnosti 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, 

 používat v prostorech společnosti jen takové elektrické přenosné spotřebiče, elektrické ruční nářadí, 
přístroje a pojítka, které splňují podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami, jsou 
v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a v provedení odpovídajícím prostoru jejich 
umístění/používání, 

Upozornění 
Za stav spotřebičů a jejich příslušenství odpovídá zhotovitel/nájemce. 

 zajistit na vlastní náklady (není-li příslušnou smlouvou upraveno jinak), zabezpečení základních 
hygienických požadavků (WC, šatny, umývárny, zdroje pitné vody apod.) pro vlastní zaměstnance a 
zaměstnance svých dodavatelů. 

4.1.4 Pohyb a jízda na pozemních komunikacích 

4.1.4.1 Pro pohyb osob, provoz vozidel, přepravu nákladu a osob na pozemních komunikacích v majetku 
společnosti platí zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška MD č. 30/2001 Sb. 

4.1.4.2 Pravidla pro pohyb a jízdu, informace o případných výjimkách a postupech při dopravní nehodě v 
jednotlivých areálech jsou řešeny normami platnými v příslušném areálu. 

4.1.4.2.1 Veškeré osoby (zaměstnanci Skupiny UNIPETROL, externí osoby a zaměstnanci externích 
subjektů), pohybující se v areálu Chempark Záluží a v areálu Chemických výrob Kralupy na 
jízdních kolech, motokolech nebo mopedech jsou povinni během jízdy používat reflexní vestu. 
Reflexní vesta musí být nošena na trupu přes svrchní oděv. 

4.1.5 Železniční vlečka 

V jednotlivých areálech existuje rozsáhlá síť železniční vlečky, která spadá do působnosti společnosti. 
Provoz železniční vlečky se řídí předpisy, které vycházejí ze zákona č. 266/1994 Sb. a z jeho prováděcích 
vyhlášek. 

http://www.unipetroldoprava.cz/
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Specifická pravidla pro vstup, pohyb a práci v obvodu vlečky, používání železničních nákladních vozidel a 
manipulaci s nimi jsou stanovena zvláštními předpisy uvedenými na webových stránkách 
http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / Závazné normy. 

4.1.6 Nežádoucí mimořádné události, hlášení a vyšetřování příčin 

4.1.6.1 Zjistí-li zaměstnanec zhotovitele/nájemce hrozbu vzniku nebo vznik NMU, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně ohlásit svému nadřízenému. Není-li nadřízený k dosažení, pak uvědomí 
ohlašovací pracoviště společnosti (viz Příloha A), případně bude postupovat dle Požární 
poplachové směrnice (viz Přílohy B1 - B6). 

4.1.6.2 Příslušný vedoucí zaměstnanec zhotovitele/nájemce hlásí každou NMU neprodleně příslušnému 
ohlašovacímu pracovišti společnosti (viz Příloha A)a následně smluvnímu partnerovi. 

4.1.6.3 Vznikne-li NMU na úseku činnosti zhotovitele/nájemce, je tento pro zajištění řádného průběhu 
vyšetřování povinen: 

 zajistit svědecké výpovědi svých zaměstnanců, přítomných události, 

 jmenovat v případě potřeby či vyzvání svého zástupce do pracovní komise zřízené k vyšetření příčin 
vzniku události, 

 poskytnout pracovní komisi pro vyšetření příčin vzniku NMU potřebné podklady, dokumenty, 
písemnosti, záznamy zkoušek apod., 

 spolupracovat s předsedou pracovní komise k objasnění příčin vzniku NMU, podílet se na 
navrhování nápravných opatření a jejich případné realizaci. 

4.1.6.4 Nespadá-li dle příslušných právních předpisů vyšetření NMU do kompetence společnosti, provede 
zhotovitel/nájemce vlastní vyšetřování (je možno přizvat OBEZ HSE&Q, viz Příloha A) a následně 
předá kopii Zprávy o vyšetření obsahující zjištěné příčiny vzniku NMU a stanovená nápravná 
opatření OBEZ HSE&Q (viz Příloha A). 

4.1.6.5 Dojde-li v souvislosti s NMU k poškození zdraví osob(y), je nutno provést rovněž úkony stanovené 
v čl. 4.1.7 a 4.1.8. 

4.1.7 Pracovní úrazy 

4.1.7.1 Zhotovitel/nájemce je povinen neprodleně nahlásit na příslušné ohlašovací pracoviště společnosti 
(viz Příloha A) každý pracovní úraz, který utrpěl v prostorech společnosti jeho zaměstnanec nebo 
jiná osoba, zdržující se s jeho vědomím na jeho pracovištích nebo v prostorách, které na základě 
příslušné smlouvy v prostorech společnosti užívá. 

V případě nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán 
trestný čin, musí být úraz ohlášen rovněž Policii ČR (viz Příloha A). 

V případě podezření na průmyslovou otravu je zhotovitel/nájemce povinen současně uvědomit 
dispečink příslušného správce areálu (viz Příloha A). 

4.1.8 Zjištění příčin vzniku pracovních úrazů 

4.1.8.1 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. 

Poznámka 
V případě podezření na zavinění (i částečném) pracovního úrazu ze strany společnosti, je 
zhotovitel/nájemce povinen přizvat k vyšetřování pracovního úrazu zástupce OBEZ HSE&Q (viz 
Příloha A). 

4.1.8.2 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. 

 

http://www.unipetroldoprava.cz/
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4.1.8.3 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. inspekční údržbu apod.), ohlásí úraz, zjistí příčinu 
jeho vzniku a sepíše Záznam o úrazu tento odpovědný zástupce zhotovitele. Ke zjištění příčiny 
vzniku úrazu musí vždy přizvat smluvního partnera. 

4.1.8.4 V případě smrtelného pracovního úrazu, který utrpěl zaměstnanec zhotovitele/nájemce nebo 
zaměstnanec jeho subdodavatele v prostorech společnosti, je zhotovitel/nájemce povinen k 
vyšetřování neprodleně přizvat smluvního partnera. 

4.1.8.5 Ve všech výše uvedených případech musí být kopie Záznamu o úrazu doručena neprodleně 
HSE&Q (viz Příloha A). 

4.1.9 První pomoc 

4.1.9.1 První pomoc jsou povinny neprodleně poskytnout všechny přítomné osoby (neohrozí-li tím vlastní 
bezpečnost nebo zdraví) za použití všech dostupných prostředků, a to až do předání postiženého 
HZSP, který zajišťuje předlékařskou první pomoc a případné přivolání ZZS. 

4.1.9.2 Poskytování první pomoci musí být zaměřeno vždy na zachování hlavních životních funkcí. 

4.1.9.3 Při každém zasažení elektrickým proudem (nezávisle na výši napětí) musí být postižený vyšetřen 
lékařem. 

4.1.10 Přivolání HZSP pro poskytnutí předlékařské první pomoci 

4.1.10.1 Vyžaduje-li to charakter vzniklého zranění, je nutno dle Požární poplachové směrnice (viz příloha 
B.1 - B.6) přivolat ihned HZSP. 

Požární poplachová směrnice musí být umístěna v blízkosti každého telefonního přístroje. 

4.1.10.2 Při telefonickém přivolávání HZSP na místo úrazu, případně náhlého onemocnění, je nutno: 

 zachovat klid, 

 uvést srozumitelně co se stalo, 

 uvést číslo stavby a případně ulice (v závislosti na uspořádání příslušného areálu), 

 uvést jméno a příjmení a číslo telefonu, 

 neodkládat ihned sluchátko a odpovídat na případné dotazy. 

4.1.10.3 Osoba, která přivolává HZSP, je povinna zajistit, aby HZSP byl očekáván na uvedeném místě a 
následně doprovozen co nejrychleji a co nejblíže k místu úrazu nebo náhlého onemocnění. Osoba, 
která očekává příjezd HZSP, si musí počínat tak, aby ji řidič HZSP snadno zpozoroval. 

4.1.10.4 Pokud se osoba, která přivolává HZSP, nemůže z místa úrazu vzdálit, je povinna zajistit úkony 
popsané v čl. 4.1.10.3 jinou osobou. 

4.1.11 Další požadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) 

4.1.11.1 V průběhu pracovní činnosti na zařízení je zhotovitel povinen: 

 zajistit uvedení všech ochranných zařízení do původního stavu (řádnou instalací), bylo-li nutno v 
průběhu pracovní činnost tato ochranná zařízení odstranit, 

 zabezpečit ohrožený prostor po celou dobu, kdy je ochranné zařízení z výše uvedených důvodů 
vyřazeno z provozu, není-li příslušným Povolením stanoveno jinak. 

4.1.11.2 Každé poškození roštové podlahy nebo ochranného zařízení (nelze-li je uvést do původního stavu) 
je zhotovitel povinen neprodleně oznámit smluvnímu partnerovi. 

4.1.12 Další požadavky v oblasti požární ochrany (PO) 

4.1.12.1 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 příslušného HZSP poskytnout osobní a věcnou 
(dopravní prostředky, zdroje vody, pojítka a jiné věci potřebné ke zdolání požáru) pomoc 
záchranným složkám, 

 ohlásit i požár, který sám uhasl nebo byl zlikvidován na příslušné ohlašovací pracoviště společnosti 
(viz Příloha A). 

4.1.13 Další požadavky a informace v oblasti prevence závažných havárií (PZH) 

4.1.13.1 Veškeré činnosti zhotovitele/nájemce v prostorech společnosti musí směřovat k tomu, aby 
nedocházelo k NMU a pokud již nějaké vznikly, tak k jejich rychlé likvidaci a minimalizaci následků. 

4.1.13.2 Zhotovitel/nájemce je povinen respektovat systém výstrahy a varování stanovený vždy pro 
příslušný areál a seznámit s ním své zaměstnance, dodavatele a návštěvníky. 

4.1.13.3 Zhotovitel/nájemce je povinen před vstupem/zahájením práce prokazatelně seznámit všechny své 
zaměstnance a další osoby (subdodavatele apod.) vstupující/vykonávající činnost do/v 
prostorů/ech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. s riziky závažné havárie, preventivními 
bezpečnostními opatřeními a s žádoucím chováním v případě vzniku závažné havárie. Informační 
materiál pro naplnění této povinnosti předá zástupci zhotovitele/nájemce oproti podpisu příslušný 
vedoucí Závodu vlečky. 

4.1.13.4 Obecně platné zásady a základní pravidla chování v případě vyhlášení poplachu sirénou, jsou 
všechny uvedeny v Příloze C. 

4.1.14 Přeprava nebezpečných věcí (NV) 

4.1.14.1 Pro přepravu NV (včetně nebezpečných odpadů) v prostorech společnosti a jednotlivých areálech 
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 příslušnými normami, platnými 
v jednotlivých areálech. 

4.1.14.2 Dojde-li při přepravě NV v prostorech společnosti nebo v některém z areálů 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 NV do dešťové kanalizace apod.) a oznámit událost 
neprodleně na: 

 ohlašovací pracoviště společnosti (viz Příloha A), 

 příslušný HZSP dle Požární poplachové směrnice (viz Příloha B.1 - B.6), 

 OŽPS HSE&Q (viz Příloha A). 

4.1.14.3 Zaměstnanci zhotovitele/nájemce, kteří se účastní přepravy, nakládky a vykládky NV musí být 
prokazatelně seznámeni se zásadami bezpečné manipulace s příslušnými NV. 

4.2 Požadavky a informace k zajištění ochrany jednotlivých areálů 

4.2.1 Ochrana osob, majetku a ostraha 

4.2.1.1 Ochranu osob a majetku a ostrahu v jednotlivých areálech (a tedy i v prostorech společnosti) 
vykonává BA na základě smluvního vztahu s jejich správci. 

4.2.1.2 Zaměstnanci BA ve stejnokroji jsou při činnosti v zájmu správce a k zajištění ochrany osob nebo 
majetku oprávněni provádět úkony definované příslušnou obchodní smlouvou v rozsahu a 
způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy a Plánem fyzické ochrany správce. 
Mimo jiné: 

 požadovat, aby se osoby podrobily zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek v organizmu a tyto zkoušku provést nebo zajistit, 

 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. 
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4.2.2 Vjezdy a vstupy 

4.2.2.1 Podrobná pravidla pro zajištění ochrany, vstupů a vjezdů v jednotlivých areálech, spolu se 
stanovením pravomocí zaměstnanců BA, jsou řešeny normami platnými vždy v příslušném areálu. 

4.3 Ochrana životního prostředí 

4.3.1 Nakládání s odpady 

4.3.1.1 Není-li příslušnou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel/nájemce, při jehož činnosti 
v prostorech společnosti vznikne odpad, vždy původcem tohoto odpadu. 

4.3.1.2 Zhotovitel/nájemce je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu 
s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat třídění, dočasné skladování, 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 dále povinen: 

 vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro dočasné shromažďování odpadů, které svým technickým 
stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny, 

 nevyužívat k dočasnému shromaždování nebo skladování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory 
objektů bez písemného povolení smluvního partnera, 

 při dočasném shromažďování nebo skladování zajistit, aby nedocházelo k poškozování životního 
prostředí nebo únikům odpadů do okolí, 

 neumisťovat odpady mimo sběrové nádoby (patřičným způsobem označené) s výjimkou dočasného 
skladování neznečištěné zeminy, nekontaminovaného kovového šrotu nebo stavební suti před jejich 
odvozem ke konečnému využití nebo odstranění, 

 vyžádat si souhlas k záměru provozovat sklady nebo sběrová místa nebezpečných odpadů na 
OŽPS HSE&Q (viz Příloha A) a dodržovat stanovené podmínky pro jejich provoz, 

 předávat veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na 
místo stanovené smluvním partnerem, 

 vlastnit, při nakládání s nebezpečným odpadem, souhlas příslušného orgánu státní správy pro 
nakládání s těmito odpady, 

 v případě nakládání s odpadem s obsahem azbestu musí předložit smluvnímu partnerovi souhlasné 
rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice pro nakládání s tímto odpadem, 

 prokázat, že použitá vozidla pro dopravu nadlimitního množství nebezpečných odpadů ke 
konečnému využití nebo odstranění, jsou vybavena a označena v souladu s ADR a řidiči jsou 
odpovídajícím způsobem proškoleni, 

 vlastnit, v případě odstraňování nebo využívání odpadů vzniklých v průběhu své podnikatelské 
činností v prostorech společnosti, příslušná oprávnění k vykonávání této činnosti od orgánů státní 
správy (Krajský úřad, Městský úřad-odbor ŽP, Živnostenský úřad), 

 vést jako původce odpadu evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho prováděcími 
předpisy, 

 vybavit odpad, který je předávaný ke konečnému odstranění nebo využití, zákonem požadovanými 
doklady (u nebezpečných odpadů navíc identifikační list nebezpečného odpadu, evidenční list pro 
přepravu nebezpečných odpadů, doklad o fyzikálně chemických vlastnostech odpadu apod.). 

4.3.1.3 Případné náklady nebo škody, které vzniknou společnosti v souvislosti s odstraňováním odpadů, 
vzniklých činností zhotovitele/nájemce, budou dodatečně vymáhány na zhotoviteli/nájemci. 

4.3.2 Nebezpečné chemické látky a směsi (NCHLaS) 

4.3.2.1 Zhotovitel/nájemce, který v prostorech společnosti nakládá s NCHLaS (viz zákon č. 350/2011 Sb.), 
musí zajistit, aby obaly NCHLaS, zásobníky a skladovací prostory obsahující tyto látky byly řádně 
označeny a osoby, které s těmito látkami a přípravky nakládají, byly s jejich vlastnostmi a zásadami 
bezpečného nakládání prokazatelně seznámeny. 

4.3.2.2 K NCHLaS uvedeným na seznamu nebo v oznámení je zhotovitel/nájemce povinen na vyžádání 
poskytnout OŽPS HSE&Q aktuální bezpečnostní list zpracovaný v českém jazyce, případně další 
doplňující informace. 
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4.4 Kontrola 

4.4.1 Informování o kontrole 

4.4.1.1 O případných kontrolách, prováděných orgány státní správy ve vztahu k oblastem BOZ, PO, PZH a 
ŽP musí zhotovitel/nájemce v dostatečném předstihu informovat smluvního partnera nebo úsek 
HSE&Q (viz Příloha A). 

4.4.2 Provádění kontroly 

4.4.2.1 Kontrolu zhotovitele/nájemce a jeho zaměstnanců v prostorech společnosti jsou oprávněni 
provádět: 

 v rozsahu působnosti příslušné obchodní smlouvy smluvní partner nebo jím pověření zaměstnanci 
úseku HSE&Q, 

 zástupci státních orgánů, jimž právo kontroly přísluší ze zákona a zaměstnanci BA ve stejnokroji. 

Dále pak v případě pracovních činností prováděných na základě Povolení, všichni účastníci 
povolovacího řízení a vedoucí pracoviště, na jehož pracovišti je práce prováděna. 

4.4.2.2 Výčet osob oprávněných ke kontrole v jednotlivých areálech, spolu se stanovením jejich 
pravomocí, jsou řešeny normami platnými v příslušném areálu. 

4.4.2.3 Zhotovitel/nájemce je povinen: 

 umožnit oprávněným osobám dle čl. 4.4.1.1 řádné provedení kontroly, případně externího auditu a 
poskytnout jim k tomu příslušné informace a nutné podklady, 

 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 prostorech společnosti, 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. 

 

5 Odpovědnost 

Činnost 
Zhotovitel / 

nájemce 
Smluvní 
partner 

Ohlašovací 
pracoviště 

HSE&Q 
Správce 
areálu 

Číslo 
článku 

Zajistit si závazné normy 
jednotlivých areálů. 

O - - - S 1 

Zajistit péči o bezpečnost a 
ochranu ŽP. 

O - - - - 4.1 

Zajistit vstupní, následná 
školení. 

O - - S S 
4.1.1.1, 
4.1.1.2, 
4.1.13.3 

Písemně informovat smluvního 
partnera o rizikách vyplývajících 
z jeho činností. 

O I - - - 4.1.2.1 

Zajistit prokazatelné seznámení 
zaměstnanců a dalších osob se 
závaznými normami společnosti, 
areálu a riziky. 

O S - - - 4.1.3 

Vybavit zaměstnance 
příslušnými osobními 
ochrannými prostředky. 

O - - - - 4.1.3 
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Zajistit aby zaměstnanci 
nevykonávali činnosti pod 
vlivem alkoholu a jiných 
návykových látek. 

O - - - - 4.1.3 

Provádět práci odborně a 
zdravotně způsobilými osobami. 

O - - - - 4.1.3 

Provozovat a používat 
v prostorech společnosti stroje, 
zařízení a nářadí splňující 
příslušné normy a podmínky. 

O - - - - 4.1.3 

Zahájit a provádět práce 
v souladu příslušnými normami. 

O S - - S 4.1.3 

Udržovat v objektech a na 
pracovištích pořádek a čistotu, 
po ukončení činností uvést 
místo do původního stavu. 

O - - - - 4.1.3 

Zajistit volný přístup k věcným 
prostředkům PO a požárně 
bezpečnostním zařízením. 

O - - - - 4.1.3 

Oznamovat NMU a pracovní 
úrazy. 

O S I S I 
4.1.6.2, 
4.1.7.1, 
4.1.14.2 

Šetřit NMU a pracovní úrazy, 
zajistit podklady, zpracovat a 
předat příslušnou dokumentaci. 

O S - S - 
4.1.6.3, 
4.1.6.4, 
4.1.8.1 

Seznámit zaměstnance a další 
osoby se systémy výstrahy a 
varování, s riziky závažné 
havárie a žádoucím chováním 
při jejím vzniku, zásadami 
bezpečné manipulace s NV a 
NCHLaS. 

O - - - - 

4.1.13.2, 
4.1.13.3, 
4.1.14.3, 
4.3.2.1 

Nakládat se vzniklým odpadem 
a NCHLaS v souladu 
s příslušným zákonem. 

O - - I - 
4.3.1.2, 
4.3.2.1 

Informovat o kontrolách ze 
strany státní správy. 

O I - I - 4.4.1.1 

Kontrolovat nebo umožnit 
kontrolu pracovišť a 
zaměstnanců. 

O S - S - 4.4.2.3 

Zajistit odstranění neshod 
z kontrol a informovat o jejich 
odstranění. 

O I - I - 4.4.2.3 

Vést příslušnou dokumentaci ke 
kontrolní činnosti. 

O - - - - 4.4.2.3 

Vysvětlivky: O - odpovídá, S - spolupracuje, I - je informován 

 



UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.  Strana 15/24 

Směrnice 25  Vydání 1 

Bezpečnostní pravidla v prostorech UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. Změna 5 

 

Ověřil: Ing. Pavel Sláma, ředitel úseku HSE&Q Platnost od: 12. 1. 2015 

 

6 Seznam souvisejících dokumentů 

a) Zákonné 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších změn a doplňků 

Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
(ADR), ve znění pozdějších změn a doplňků 

Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojek B - Jednotné právní 
předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM), Příloha I - Řád pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) 

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 změn a doplňků 

b) UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Závazné interní dokumenty jsou uvedeny na webových stánkách http://www.unipetroldoprava.cz/ O nás / 
Závazné normy. 

 

http://www.unipetroldoprava.cz/
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A Kontakty a důležitá telefonní čísla 

 

 KONTAKTY : 

 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

 Litvínov - Růžodol č.p. 4, d.s. 355 tel. 476 166 748 

 436 70  Litvínov fax 476 162 015 

 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

 Litvínov - Záluží 1, d.s. 431 tel. 476 164 515 

 436 70  Litvínov fax 476 164 906 

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA : 

 Litvínov předvolba - 476 16 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 3307 2701 

 Dispečink UNIPETROL RPA, s.r.o. 3111 3112 

 HZSP, první pomoc 150, 155 112 * 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 158 112 * 

 OBEZ - úsek HSE&Q 5861 4883 

 OŽPS - úsek HSE&Q 6365 4233 

 ORM - úsek HSE&Q 2655 5253 

 Kralupy předvolba - 315 71 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 2880 2882 

 Dispečink SYNTHOS Kralupy, a.s. 3042 3044 

 HZSP, první pomoc 150, 155 112 * 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 158 112 * 

 Neratovice předvolba - 315 66 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 2240 3572 

 Dispečink SPOLANA a.s. 2555 2585 

 HZSP, první pomoc 150, 155 2222, 2233 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 2205 158 * 
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 Kolín předvolba - 321 750 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 291 181 

 Dispečink PARAMO a.s. - Kolín 378 401 

 HZSP, první pomoc 150, 347 112 * 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 158 112 * 

 Pardubice předvolba - 466 810 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 479 439 

 Dispečink PARAMO a.s. - Pardubice 418 451 

 HZSP, první pomoc 150, 223, 385 112 * 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 158 112 * 

 Semtín předvolba - 466 82 

 tel. tel. 

 Ohlašovací pracoviště - UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 5506 2250 

 Dispečink SYNTHESIA, a.s. 4402 - 

 HZSP, první pomoc 5555 150 

 ZZS 155 112 * 

 Policie ČR 158 112 * 

*) Použít v případě, že vlevo uvedené telefonní číslo je obsazeno. 
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B Vzory Požárních poplachových směrnic 

B.1 Lokalita Litvínov 
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B.2 Lokalita Kralupy 
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B.3 Lokalita Neratovice 
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B.4 Lokalita Kolín 
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B.5 Lokalita Pardubice 
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B.6 Lokalita Semtín 
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C Základní pravidla chování po vyhlášení poplachu sirénou 

 

 


