
UNIPETROL RPA 

Bezpečnost (Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné 
havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí 

Podmínky objednatele pro činnost zhotovitele a jeho subdodavatelů: 

A. Obecné podmínky 
1. Zajistit péči o bezpečnost, požární ochranu, ochranu zdraví, hygienu práce, prevenci závažných 

havárií, přepravu nebezpečných věcí (ADR/RID), ochranu areálu a ochranu životního prostředí a 
provádět práce v souladu s ustanoveními obecně platných právních a ostatních předpisů, 
technických norem, interních norem objednatele a příslušné obchodní smlouvy. 

2. Seznámit se se Závaznými normami a informacemi uvedenými na internetové adrese společnosti 
UNIPETROL RPA, s.r.o. http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-
normy-a-informace/, plnit  ustanovení  těchto norem a informací při všech aktivitách v Chemparku 
Záluží a před vlastním zahájením prací zajistit v rozsahu vykonávaných činností prokazatelné 
seznámení svých zaměstnanců s příslušnými Závaznými normami a informacemi. 

3. Seznámit se s dalšími dokumenty, požadavky a informacemi, jejichž plnění je vyžadováno, jejich 
předání je zajištěno fyzicky nebo zpřístupněno sdílením elektronickou formou a zajistit v tomto 
rozsahu prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a plnit ustanovení těchto dokumentů, 
požadavků a informací při všech činnostech realizovaných v Chemparku Záluží. 

4. Přenést veškeré požadavky objednatele na své dodavatele a na vyžádání poskytnout seznam všech 
těchto dodavatelů a jejich zaměstnanců, kteří pro něho z titulu Objednávky/Smlouvy 
vykonávají/budou vykonávat činnost. 

5. Podrobit se kontrolám a auditům organizovaných objednatelem za účelem ověření závazných 
podmínek týkajících se jednotlivých oblastí integrovaného systému řízení, poskytnout při těchto 
činnostech potřebné informace a neprodleně realizovat projednaná nápravná opatření. 

6. Podrobit se rozhodnutí osob oprávněných ke kontrolní činnosti a na jejich pokyn okamžitě zastavit 
práce dojde li k případům ohrožení života a zdraví osob a k možným mimořádným událostem a 
škodám. 

7. Zachovávat při plnění předmětu této smlouvy pořádek na pracovišti, odstranit na svůj náklad 
veškeré zaviněné úniky do životního prostředí a poškození, a to i v místech mimo vlastní 
pracoviště. 

B. Nakládání s odpady. 
8. Není-li příslušnou obchodní smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel, při jehož činnosti v areálu 

vznikne odpad, vždy původcem tohoto odpadu.
9. Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklým odpadem na vlastní náklady a v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech, tzn. zajišťovat 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 dále povinen:

a) Vlastnit nebo mít pronajaty nádoby pro shromažďování odpadů, které svým technickým 
stavem a označením odpovídají odpadu, pro který jsou určeny. 

b) Neukládat odpady vzniklé jeho činností do shromažďovacích nádob jiných subjektů bez jejich 
předchozího souhlasu. 

c) Nevyužívat k dočasnému shromaždování odpadů venkovní nebo vnitřní prostory objektů bez 
písemného povolení vedoucího obvodu. 

d) Při shromažďování odpadů zajistit, aby nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů
do okolí. Dále je povinen shromažďovací místo řádně označit, tj. dle vyhl. č. 383/2001. 

e) Neumisťovat odpady mimo shromažďovací prostředky (jenž musí být označené dle platné 
právní úpravy) s výjimkou dočasného skládky neznečištěné zeminy, nekontaminovaného 
kovového šrotu nebo stavební suti před jejich odvozem ke konečnému využití nebo odstranění. 
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f) Předávat, pokud není smlouvou určeno jinak, veškerý využitelný odpad (kovy, plasty, papír, 
odpadní oleje) vzniklý při realizaci díla na místo stanovené smluvním partnerem. Platí pro 
zhotovitele. 

g) Předávat odpady pouze osobám, které vlastní oprávnění k provozování zařízení na využití 
těchto odpadů, jejich odstraňování, sběr, nebo výkup.  

h) Mít souhlas příslušného orgánu státní správy pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

i) Předložit smluvnímu partnerovi souhlasné rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Mostě pro 
nakládání s odpady s obsahem azbestu (pokud tyto odpady vznikají). 

j) Prokázat, že použité prostředky pro přepravu nebezpečných odpadů v nadlimitním množství 
podle předpisu ADR jsou vybaveny a označeny v souladu s tímto předpisem  
a řidiči těchto prostředků jsou odpovídajícím způsobem proškoleni. 

k) 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). 

l) Vést jako původce odpadů evidenci v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy. Platí pro původce odpadu. 

m) 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 smluvním partnerem (event. HSE&Q), předložit doklady související s odstraněním, 
nebo využitím odpadů – tedy průběžnou evidenci odpadů, váženky a roční hlášení příslušnému 
městskému úřadu popř. magistrátu). 

n) Provádět přepravu odpadů k jejich konečnému odstranění nebo využití výhradně přes bránu č.5 
(Minerva) . Přitom je nutné mít řádně vyplněnou a potvrzenou „Propustku přes bránu č.5“. 
Tuto je nutno spolu s potvrzením o vzniku odpadu vyžádat u smluvního partnera. Veškeré výše 
uvedené formuláře lze získat na http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-
zaluzi/zavazne-normy-a-informace/ 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.). 

C. Ochrana ovzduší 
10. Zhotovitel, provozující v areálu zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, 

je povinen v případě vzniku havarijního úniku na tomto provozovaném zdroji: 
 neprodleně informovat o této skutečnosti Odbor operativního řízení výroby (3111/2111). 

Uvést zpětný kontakt na kompetentního pracovníka a jeho tel.číslo. 
 neprodleně po vyhotovení, zaslat HSE&Q (d.s. 431, fax 476164906) kopii zprávy o 

vyhodnocení havárie a stanovených nápravných opatřeních předaných na ČIŽP. 
11. V období vyhlášených stupňů regulace je zhotovitel/nájemce povinen řídit se pokyny Odbor 

operativního řízení podle "Regulačního řádu SVRS, platný pro UNIPETROL RPA".  

D. Staré ekologické zátěže a ochrana vod 
12. V rámci plánované činnosti, při kterých se předpokládá odtěžení zeminy (stavební suti) v množství 

vyšším než 30 m3 nahlásit tuto činnost při výběru staveniště, nejpozději však do 70 kalendářních 
dnů před zahájením zemních (demoličních) prací, úseku HSE&Q (tel. 2617) dle Směrnice 372 a 
řídit se jejím ustanovením.  

13. V případě, že v rámci činnosti dojde k poškození nebo zničení vrtu, oznámit tuto skutečnost 
neprodleně HSE&Q, včetně určení viníka. Nebude-li možné zjistit viníka poškození nebo zničení 
vrtu, bude náklady na opravu vrtu nebo vybudování náhradního vrtu hradit společnost, která dle 
Směrnice 704 spravuje obvod, v němž se poškozený, nebo zničený sanační vrt nacházel. Opravu 
nebo náhradu vrtu bude odborně zajišťovat HSE&Q ve spolupráci s firmou Aquatest. 

14. V případě, že nakládá 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. (15 kg a 



výše), 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). 

15. Při nakládání s halogenovanými rozpouštědly (např. perchlor, trichloreten, chloroform) neprodleně
požádat HSE&Q (tel. 2617) o souhlas s nakládáním, zajistit proškolení osob, které přicházejí do 
styku s těmito látkami a vést o nakládání evidenci. 

16. Zabezpečit místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami (NL) 
záchytnými nádobami nebo záchytnými a havarijními jímkami (vaničkami) a vhodnými sorpčními 
prostředky. 

17. Zabezpečit sklady NL nepropustnou úpravou proti úniku NL 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 NL, sorpční prostředky apod.) a vhodnými prostředky pro předlékařskou první pomoc a 
pro očistu osob 

18. Při nakládání s látkami nebezpečnými vodám manipulovat s NL pouze na zpevněných a 
vodohospodářsky zabezpečených plochách, neohrožovat jakost vod v kanalizační síti a 
neohrožovat kvalitu povrchových a podzemních vod 

19. Provozovat na svých pracovištích pouze taková technologická zařízení a provádět takové činnosti, 
které byly řádně projednány s příslušnými útvary smluvního partnera, pro které byly vydány 
příslušné souhlasy orgánů státní správy (např. Jednotka Energetické služby - doplňující smlouva) a 
HSE&Q (tel. 2617). 

20. Vypouštět odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem k tomu určeným 
rozhodnutím příslušného státního orgánu, na základě podmínek stanovených HSE&Q (tel. 2617) 
nebo doplňující smlouvou, dodržovat zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz jejich 
neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál společnosti. 

21. Při havárii, při které může dojít k ohrožení nebo zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových 
vod, nebo horninového prostředí, postupovat v souladu se Směrnicí 444/1 - tj. ohlásit havárii na 
Odbor operativního řízení výroby (3111/2111) nebo HZSP (3000). Dále odstranit bezodkladně
příčiny havárie a její škodlivé následky nebo alespoň tyto následky minimalizovat.  

22. Umožnit kontrolu využívaných prostorů a pozemků k ověření souladu nakládání se závadnými 
látkami s platnou legislativou a interními směrnicemi a poskytnout nezbytné podklady ke kontrole. 

Neplnění povinností na úseku ochrany životního prostředí může být důvodem postihu Zhotovitele 
ze strany orgánů životního prostředí. Opakovaná porušení podmínek ochrany životního prostředí 
mohou být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

23. Vypouštění vody do kanalizační sítě smí být prováděno jen po projednání s majitelem kanalizační 
sítě. 

24. Odběr vody z podzemních rozvodů a hydrantů smí být prováděn jen se souhlasem Objednatele. 

E. Bezpečnost, Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZP), požární ochrana (PO) 
Zhotovitel se zavazuje: 
25. Vykonávat veškeré práce pouze odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci. 
26. Seznámit se s riziky možného ohrožení života a zdraví osob vázanými k Chemparku Záluží a plnit 

stanovená opatření uvedená prostřednictvím dokumentů uvedených na adrese 
http://www.unipetrolrpa.cz/cs/sluzby-areal/chempark-zaluzi/zavazne-normy-a-informace/, 
(např. vybavit stanovenými OOP své zaměstnance, zajistit vybavení zaměstnanců svých 
dodavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost a 
kontrolovat jejich používání při práci). 

27. Zajišťovat BOZP samostatně podnikajících fyzických osob, které pro něho budou vykonávat 
činnost z titulu Objednávky/Smlouvy tak, jako by se jednalo o jeho zaměstnance s tím, že zajistí, 
aby tyto osoby byly pojištěny pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti v souvislosti s plněním 
závazků zhotovitele. 

28. Na vyžádání poskytnout Objednateli doklady o odborné a zdravotní způsobilosti všech osob, které 
pro výkon činností z titulu této Objednávky/Smlouvy využívá/bude využívat 



29. Zajistit pro objednatele písemnou informaci o rizikách vyplývajících z charakteru jeho prací, která 
mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců objednatele, případně dalších osob které se 
v areálu Objednatele pohybují s jeho vědomím. 

30. Zajistit účast svých zaměstnanců, zaměstnanců svých dodavatelů a samostatně podnikajících 
fyzických osob, které pro něho budou vykonávat činnost na vstupních a opakovaných školeních 
BOZP a PO, a na dalších školeních, která bude Objednatel vyžadovat. 

31. V případě zaměstnávání cizích státních příslušníků zajistit, aby v každé pracovní skupině byl 
minimálně jeden pracovník schopný tlumočit a zajistit přenesení informací jak při pracovní 
činnosti, tak při řešení mimořádných situací. 

32. Řídit se ustanoveními protokolu o předání pracoviště. 
33. Zajistit bezpečnosti všech osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na jím převzatém 

pracovišti. 
34. Zajistit vlastní řízení postupu prací, vyžadovat a kontrolovat dodržování právních a ostatních 

předpisů, technických norem a všech dalších předpisů a požadavků stanovených smlouvou ze 
strany svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů. 

35. Zajistit koordinaci činností svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů, případně dalších 
subjektů, bylo li tak určeno v rámci předání pracoviště, v rámci plánu zajištění bezpečnosti na 
stanovišti, nebo v rámci Povolení k práci. 

F. Přeprava nebezpečných věcí 
36. V případě, že Zhotovitel k realizaci díla potřebuje do areálu společnosti dopravit v nadlimitním 

množství nebezpečné věci podléhající Dohodě ADR a/nebo Řádu RID zajistí (svými zaměstnanci, 
případně zaměstnanci svého smluvního dopravce) pro jejich přepravu do areálu splnění všech 
požadavků příloh Dohody ADR a/nebo Řádu RID (např. splnění povinností hlavních a ostatních 
účastníků přepravy nebezpečných věcí, použití pouze schválených obalů pro přepravu 
nebezpečných věcí, řádné označení obalů a vozidel bezpečnostními značkami, oranžovými 
tabulkami a dalšími předepsanými označeními v požadovaném provedení, osvědčení u 
osob/vozidel pro přepravu nebezpečných věcí, zajištění bezpečné vykládky a bezpečné uložení 
věcí, ohlášení případné nehody při přepravě po areálu objednateli a u vysoce rizikových 
nebezpečných věcí zpracování, zavedení a používání Bezpečnostního plánu pro přepravu vysoce 
rizikových nebezpečných věcí). 

Závazky objednatele pro činnost zhotovitel a jeho subdodavatelů: 

37. Zajistit pro zaměstnance Zhotovitele, zaměstnance jeho dodavatelů a samostatně podnikající 
fyzické osoby, které pro ně budou vykonávat činnost vstupní a následná bezpečnostní školení, 
případně další školení, která vyplynou ze zajištění podmínek bezpečnosti. 

38. Předat Zhotoviteli organizační a řídící normy Objednatele (které nejsou zveřejněny na webové 
adrese dle čl. 2 Obecných podmínek), jejichž dodržování bude na Zhotoviteli vyžadováno s 
ohledem na charakter jeho činnosti v tištěné, elektronické podobě (CD, DVD, sdílením apod.). 

39. Protokolárně předat pracoviště, včetně stanovení podmínek vystavování povolení k práci a 
zajištění podmínek PO, podmínek sociálních a hygienických. 

40. V rámci jednotného systému zajištění lékařské služby první pomoci stanoveného ve vazbě na 
identifikovaná rizika možného ohrožení života a zdraví osob zajistit provozování LSPP. 

41. Seznámit zhotovitele se systémem stanovišť pro případ přivolání lékařské služby první pomoci 
42. Zajistit požární ochranu prostřednictvím HZS Podniku. 
43. Zajistit povinnosti provozovatele vyhrazených zdvihacích zařízení používaných zhotovitelem v 

provozních budovách, které jsou v majetku objednatele, poskytnout zdvihací techniku 
instalovanou v jeho provozních budovách oprávněným jeřábníkům zhotovitele.  

44. Umožnit vjezd vozidel zhotovitele na jeho pracoviště za podmínek stanovených na webové adrese 
dle čl. 2 Obecných podmínek. 

45. Seznámit Zhotovitele v potřebném rozsahu s havarijním plánem výrobny / útvaru s příslušnými 
evakuačními místy a žádoucím chováním v případě vzniku nežádoucí mimořádné události na 
výrobně/útvaru nebo v jeho okolí. 



46. Poskytnout Zhotoviteli potřebné informace a poradenství pro zpracování vlastních havarijních 
pokynů / evakuačních plánů. 

Sankce v oblasti bezpečnosti 
47. Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti se řeší v souladu se směrnicí S 402/1 Sankce v oblasti 

bezpečnosti, opakované porušování bezpečnostních předpisů je hodnoceno jako závažně porušení 
smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 
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