Závazné podmínky pro provádění činností Externích osob v areálu Wera Werk s.r.o.
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí (dále jen „Závazné podmínky“)
1.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

Tyto Závazné podmínky platí pro všechny naše objednávky a smlouvy, a to pro naše budoucí objednávky a smlouvy u
našich smluvních partnerů (dodavatelů, zhotovitelů, přepravců či subdodavatelů našich smluvních partnerů) i tehdy,
pokud nejsou znovu výslovně sjednány a/nebo našemu smluvnímu partnerovi není oznámena jejich změna.
Tyto Závazné podmínky platí pro výkon veškerých činností a prací našich smluvních partnerů v rámci výrobního areálu
Wera Werk s.r.o. a to jak uvnitř budov, tak i na našich či námi pronajatých či užívaných pozemcích, přičemž smluvní
partner, jeho zaměstnanci, poddodavatelé, či jiné osoby provádějící činnost pro našeho smluvního partnera v rámci
našeho výrobního areálu jsou pro účely těchto Závazných podmínek dále označováni jako „Externí osoba“.
Cílem těchto Závazných podmínek je zajištění a koordinace prováděných činností a opatření v oblasti bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochrany (dále jen „PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „ŽP“),
zejména správného nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami, a dále informování o systémech řízení
zavedených ve společnosti Wera Werk s.r.o.
Našim zástupcem se pro účely těchto Závazných podmínek rozumí vedoucí oddělení, mistr, vedoucí pracoviště, náš
bezpečnostní a požární technik, správce budov nebo náš objednatel služby.
2.

Obecné povinnosti a odpovědnost Externí osoby v oblasti BOZP, PO a ŽP

Jakékoliv práce nebo činnosti Externí osoby mohou být zahájeny až po prokazatelném proškolení Externí osoby (tedy
všech pracovníků) z hlediska BOZP, PO a ŽP a to seznámením s těmito Závaznými podmínkami, s riziky v místě
provádění činností Externí osoby a vzájemným předáním rizik mezi námi a Externí osobou. V případě činnosti více
Externích osob na jednom pracovišti jsou všechny Externí osoby povinny se vzájemně písemně informovat o rizicích a
přijatých opatřeních k ochraně před riziky a vzájemně spolupracovat při zajišťování BOZP, PO a ochrany ŽP na
pracovišti. V takovém případě bude centrální koordinace opatření k BOZP a PO a přijatých opatřeních přes našeho
určeného zástupce s tím, že všechny zúčastněné Externí osoby jsou povinny ho včas informovat o požadovaných
změnách.
Externí osoby jsou povinny dodržovat všechny závazné právní předpisy a normy z oblastí BOZP, PO, ochrany ŽP,
bezpečnostní a dopravní značení a pokyny našich zástupců.
3.

BOZP

Externí osoba odpovídá za své zaměstnance a další osoby, které jeho jménem nebo pro něj provádí práce, zejména
odpovídá za to, že mají platné povolení k pobytu na území České republiky, odbornou a zdravotní způsobilost
požadovanou dle platných právních předpisů a splňují potřebné kvalifikační požadavky. Tyto skutečnosti je na naše
vyžádání Externí osoba povinna prokázat předložením příslušných dokladů.
Při své činnosti musí Externí osoba používat právními předpisy předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky,
pracovní oděvy (minimální požadavek pro práce v naší výrobní hale jsou dlouhé kalhoty) a uzavřenou pracovní obuv.
Externí osoba je oprávněna na pracovišti provádět pouze činnosti, které jsou předmětem smlouvy. Pokud provádí
činnosti, které by mohly přinést riziko pro nás nebo naše zaměstnance, je Externí osoba povinna našeho zástupce
písemně o těchto rizicích informovat.
Externí osoby se mohou pohybovat pouze na pracovištích, která jsou vymezena smlouvou, nebo která jsou našim
zástupcem před započetím činnosti k plnění smlouvy vyhrazena a na námi určených přístupových cestách k nim. Při své
činnosti jsou Externí osoby povinny se řídit pokyny pro BOZP, tj. zejména provozními řády, provozně bezpečnostními
předpisy, návody a pokyny k obsluze, technologickými postupy, požárními poplachovými směrnicemi apod. Při pohybu
v rámci našeho výrobního areálu jsou externí osoby povinny dodržovat bezpečnostní pokyny pro návštěvníky.
Externí osoba odpovídá za zabezpečení první pomoci pro své zaměstnance a poddodavatele. V rámci proškolení
seznámíme externí osoby s místy, kde jsou umístěny lékárničky první pomoci a kde je vyvěšen traumatologický plán pro
dané pracoviště. V případě provádění prací Externí osobou mimo naše budovy je povinna zajistit lékárničku první pomoci
Externí osoba.
Každý úraz Externí osoby je tato povinna hlásit našemu zástupci bez zbytečného odkladu. V případě, že je nutné sepsat
záznam o pracovním úrazu, je Externí osoba povinna přizvat k tomuto aktu našeho zástupce.

4.

Používaní technických zařízení Externí osoby
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Pokud externí osoba používá vlastní nebo půjčená technická zařízení a nářadí, nese plnou odpovědnost za funkčnost,
zejména bezpečný stav a provoz tohoto zařízení. Na naše vyžádání je externí osoba povinna předložit k používanému
zařízení a nářadí průvodní a provozní dokumentaci a prokázat platnou revizi.
5.

Požární ochrana

Při požáru nebo jiné mimořádné události, která vyžaduje rychlou evakuaci, je externí osoba povinna řídit se požárními
poplachovými směrnicemi v objektu, pokyny kontaktních osob, případně pokyny velitele zásahu. Externí osoba je
povinna seznámit se s dokumentací o požární ochraně.
Pokud Externí osoba provádí činnost se zvýšeným nebezpečím požáru, je povinna před započetím této činnosti předložit
„Příkaz prací se zvýšeným nebezpečím požáru“, do kterého náš bezpečnostní a požární technik stanoví odborné
vyjádření, po jehož splnění může být práce se zvýšeným požárním nebezpečím zahájena. V případě svařování je
Externí osoba vždy povinna předložit předem příslušené oprávnění k této činnosti.
6.

Chemické látky a směsi

Externí osoba není oprávněna do našich budov a na naše pozemky přivážet nebo vnášet nebezpečné chemické látky,
směsi a chemické přípravky. Pokud je pro splnění sjednané práce použití nebezpečných chemických látek a přípravků
nezbytné, musí nám Externí osoba poskytnut jejich seznam, na vyžádání bezpečnostní listy a jejich používání musí být
vždy předem odsouhlaseno našim zástupcem.
Externími osobami přivezené nebo vnesené nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které nebyly v pracovní
den spotřebované, je externí osoba povinna při ukončení pracovního dne odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až
do jejich spotřebování.
7.

Likvidace odpadů

Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek, směsí a chemických přípravků není dovoleno v našich
objektech a pozemcích ukládat, externí osoba je povinna tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění. Je zakázáno vylévat
jakékoliv zbytky chemických látek, směsí, přípravků a odpadních vod těmito nebezpečnými látkami znečištěných do
výlevek, umyvadel a kanalizace.
Externí osoba, jejíž činností vznikl odpad, je původcem tohoto odpadu a je povinna zajistit jeho zneškodnění na své
náklady v souladu s platnými předpisy pro jejich likvidaci.
8.

Závěrečná ustanovení

Externí osoba je povinna respektovat naše závazky k ochraně ŽP, BOZP a PO.
Způsobí-li nám Externí osoba svou činností nebo porušením právních předpisů škodu (např. materiální, pokuty státních
orgánů aj), je povinna nám škodu nahradit.
Externí osoba je povinna respektovat kontrolní činnost našich zástupců nebo jiných námi pověřených osob (týká se i
strážní služby). V případě zjištění porušení obecně závazných právních předpisů nebo ustanovení těchto Závazných
podmínek jsme oprávněni zastavit činnost Externí osoby až do doby odstranění tohoto porušení.
Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení těchto Závazných podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo
neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či
těchto Zvláštních podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku
ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude
nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.
Wera Werk s.r.o.
Nádražní 1403
CZ-593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 60751983 DIČ: CZ60751983
OR: KS Brno, odd..C, vl.19332

BP 30010-0001-07 Závazné podmínky BOZP, PO, ŽP Index 01

2z2

