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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ EXTERNÍCH  

FIREM V OBLASTI BOZP 
 
1. Oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci (BOZP) 
 
1.1 Základní povinnosti dodavatelských organizací 

• zaměstnávat pouze plně kvalifikované pracovníky, 
• zajistit pravidelné zdravotní prohlídky svých zaměstnanců, 
• zajistit pravidelná školení zaměstnanců z právních a ostatních předpisů BOZP, 
• zajistit zaměstnancům schválené ochranné pomůcky, 
• zajistit, aby činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby 
      současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 
• spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního 
       prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti,spolupracovat v oblasti BOZP  

1.2 Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců dodavatelů 
• nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho 

schopnostem a zdravotní způsobilosti, 
• provádět kontroly v oblasti BOZP, 
• stanovovat nápravná opatření pro odstranění nedostatků v oblasti BOZP, 
• prosazovat a zajišťovat bezpečnostní požadavky, pravidla a principy v oblasti BOZP, 
• plnit úkoly v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
• zajistit odstranění neshod s bezpečnostními požadavky, pravidly a principy v oblasti BOZP, 
• informovat zaměstnance o rizicích vyplývající z prováděné činnosti, 

zajišťovat školení a ověřování znalostí zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k  
      zajištění BOZP.     

1.3  Základní povinnosti zaměstnanců dodavatelů 
• dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 

osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 
• odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že vážně ohrožuje život nebo zdraví jich 

samých nebo jiných osob, 
• dodržovat vnitřní předpisy EGEM s.r.o., 
• provádět pouze práce, pro které mají platnou kvalifikaci, 
• vstupovat na pracoviště pouze určenou trasou, 
• zdržovat se pouze na určeném pracovišti. 

 
2. Oblast požární ochrany (PO) 
 
2.1 Základní povinnosti osob pohybujících se a pracujících v areálu stavby 
Mezi základní povinnosti v oblasti požární ochrany patří: 

• dodržovat zákazů a příkazů bezpečnostních tabulek, kterými jsou označeny prostory 
pracoviště 

• počínat si při pracovní činnosti tak, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru, 
• nepoškozovat a nezneužívat hasicí zařízení a hasicí prostředky (požární hydranty, požární 
       signalizaci, stabilní hasicí zařízení, požární dveře a pod.) 
• neukládat materiál, který by mohl bránit zásahu nebo evakuaci a ponechávat komunikace a 
       východy z objektů a místností volné, 
• nepoškozovat požární dělení (zejména protipožární přepážky v kabelových kanálech a 
       elektrorozvodných) a v případě porušení je bezodkladně utěsnit 
• kouřit pouze v určených a označených prostorách 
• neskladovat hořlavé kapaliny a plyny na pracovištích bez souhlasu oddělení  
• hlásit hasičům každé nežádoucí hoření, 
• dbát, aby pracoviště po ukončení denní činnosti bylo v požárně nezávadném stavu (aby byly 
       hořlavé kapaliny a plyny přemístěny do určených skladů, odpadový materiál uklizen do   
       určených nádob, utěsněno protipožární dělení a pod.) 
• hořlavé kapaliny nevylévat do kanalizace 
• nezarovnávat materiálem požárně bezpečnostní zařízení (hasicí přístroje, požární hydranty, 

apod.) 
• ponechávat přístupové a únikové cesty volné. 

 
Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti ke dni 11.3.2013 


