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1. Tento Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále také jen „Registr“) vymezuje povinnosti a důsledky porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným 

právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. 

2. Registr vychází ze skutečnosti, že se na pracovištích Objednatele vyskytuje nebezpečí výbuchu. 

3. Účelem Registru je preventivně předcházet působení nežádoucích a rizikových stavů a stanovit pravidla pro aplikaci peněžních a nepeněžních sankcí odstupňovaných dle povahy a 

závažnosti porušení příslušných povinností. 

4. Registr vychází z následujících zásad, které se projevují do jeho znění: 

a) zásada nulové tolerance nerespektování pravidel BOZP a požární ochrany v prostorách Objednatele; 

b) zásada nulové tolerance alkoholu a jiných návykových látek u osob vstupujících do prostor Objednatele; 

c) zásada nulové tolerance k úniku ropných a jiných nebezpečných látek v prostorách Objednatele. 

5. Termíny užité v Registru mají stejný význam, jaký jim přiznává Smlouva a/nebo příslušné Všeobecné obchodní podmínky (VOP), nestanoví-li Registr výslovně něco jiného. 

6. Pro účely Registru mají následující termíny níže uvedený význam: 

 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

ČJ Český jazyk. 

Deník  Stavební nebo montážní nebo servisní deník či jakákoliv jiná dokumentace vedená na základě obecně závazných předpisů či smlouvy Dodavatelem o průběhu 

provádění díla, poskytování služeb či dodávek.  

Dodavatel  Fyzická a/nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s Objednatelem pro Objednatele provádí stavební práce, dodává zboží nebo poskytuje 

služby.  

Dopravní řád  Interní dokument společnosti upravující podmínky provozu na pozemních komunikacích v areálu Skladu.  

Fyzická osoba  Jakákoliv fyzická osoba vykonávající pro Dodavatele v prostorách Objednatele činnosti, a to bez ohledu zda tak činí na základě pracovního poměru v rámci 

závislé práce (zaměstnanci) či jako podnikající fyzická osoba v postavení poddodavatele.  

CHL/S Chemické látky a směsi 

MU Mimořádná událost = situace, která vyžaduje přijímat opatření k odvrácení hrozby, eliminaci rozsahu škod a k minimalizaci jejích dopadů na společnost ČEPRO, 

a.s., její zaměstnance a ostatní osoby, které se zdržují na pracovištích Objednatele. Do okruhu mimořádných událostí patří např. úrazy, požáry, uniky ropných 

látek, poškození zařízení aj.  

Napomenutí  Jakékoliv upozornění Dodavatele na porušení jeho povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Objednatelem, obecně závazného právního předpisu nebo 

vnitřního předpisu, který je povinen dodržovat.  

Nebezpečná práce  Jedná se o činnost, která svojí povahou může způsobit požár, výbuch nebo ohrožení života, zdraví, životního prostředí a majetku, např.: 

- sváření, broušení apod.;  

- práce se vznikem jiskření (viditelného i skrytého) – např. použití zařízení, které svou konstrukcí není vhodné do stanoveného prostředí (zejm. prostředí 

s nebezpečím výbuchu);  

- práce ve výšce a/nebo nad volnou hloubkou a/nebo pod úrovní terénu ;  

- práce na zařízení a technologii s PHL (tj. práce s rizikem působení chemických látek a směsí). 

Objednatel Společnost ČEPRO, a.s., a to její sklady, úseky produktovodu vč. čerpacích stanic EuroOil. 

OOPP  Osobní ochranné pracovní prostředky.  

Opakované porušení  Představuje druhé a další porušení téže povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu s Objednatelem, obecně závazného právního předpisu nebo vnitřního 

předpisu, který je povinen Dodavatel dodržovat. Je-li dále stanovena sankce pro vícero povinností, pak se pro účely opakovaného porušení povinnosti sčítají 

porušení, kterékoliv z daných povinností. Pro účely opakovaného porušení povinností se sčítají porušení uskutečněná na jednom pracovišti. Je-li více pracovišť 

na jednom Skladu, pak se sčítají porušení ze všech pracovišť na jednom Skladu.  

OŽP  Ochrana životního prostředí.  
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PBZ Požárně bezpečnostní zařízení. 

PHL Pohonné látky. 

PO  Požární ochrana.  

Předpis  Souhrnné označení obecně závazného právního předpisu, interního předpisu a pokynu Objednatele.  

Práce  Veškeré činnosti vykonávané Dodavatelem.  

Povolení k práci (příp. 

Příkaz „V“) 

Písemný příkaz pro provedení práce na pracovišti Objednatele, vydaný Objednatelem, vyplývající z interního předpisu č. 06/HSE/01/02/2020 Povolování prací 

v ČEPRO, a.s.  

PZH Prevence závažných havárií. 

Sklad  Sklad pohonných hmot Objednatele. Seznam skladů je dostupný na adrese: https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady.  

Pro účely Registru jsou za „sklad“ rovněž považovány pracoviště střediska 1 Produktovody (úseky produktovodu) a čerpací stanice EuroOil. 

Skoronehoda  Situace, kdy mohlo dojít k úrazu, poškození zařízení, požáru, provozní havárii, havárii pro životní prostředí (popřípadě ke všem případům současně), ale pouze 

shodou okolností k tomuto následku nedošlo, tzv. nehoda bez následků.  

Školení  Potvrzení o absolvování školení z předpisů Objednatele a souvisejících předpisů BOZP, OŽP, PZH a PO, na základě kterého je konkrétní fyzická osoba oprávněna 

vstupovat do prostoru Objednatele.  

Smlouva  Dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či 

zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují a na jehož základě Dodavatel poskytuje služby, provádí stavební práce a/nebo 

dodává zboží. Smlouvou se rozumí i Dodavatelem potvrzená objednávka Objednatele.  

TP Technologický postup. 

Výrobce  Výrobce věci či její dovozce na území České republiky a/nebo Evropské unie.  

Zákon o odpadech  Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 

ŽP Životní prostředí. 

 

7. Na základě Registru budou Dodavateli a případně Fyzickým osobám podle povahy porušení jednotlivých povinností uděleny Objednatelem následující sankce peněžité a nepeněžité povahy. 

Udělení sankce Dodavateli nevylučuje udělení sankce Fyzické osobě a naopak. Sankce jsou udělovány za každé jednotlivé porušení, není-li v Registru výslovně stanoveno, že je pro 

konkrétní sankci vyžadováno Opakované porušení. Uplatnění sankce nevylučuje nárok Objednatele na náhradu újmy. Fyzická osoba, které se uděluje sankce, je osobou, které se dopustila 

porušení příslušné povinnosti. Dodavateli může být udělena sankce i v případě, není-li Fyzická osoba zjištěna a je zřejmé, že porušení, ke kterému se sankce vztahuje, vzešlo z jeho činnosti 

při plnění Smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceproas.cz/kontakty/sklady
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

BOZP 

1.1 

Používání 

předepsaných 

OOPP mimo zónu 

s nebezpečím 

výbuchu (pracovní 

oblečení, pracovní 

obuv, přilba, atd.). 

Nepoužívání nebo 

nesprávné 

používání 

předepsaných 

OOPP. Používání 

poškozených nebo 

nefunkčních 

OOPP. 

Zajistí vybavení 

svých 

zaměstnanců 

požadovanými 

OOPP a jejich 

správné 

používání. 

Přeruší práce a 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce 500 Kč 

za případ. 

Sankce 1 000 Kč 

za případ. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce 

10 

Používání 

předepsaných 

OOPP v prostředí 

s nebezpečím 

výbuchu 

(antistatické 

oblečení, 

antistatická obuv, 

přilba, atd.). 

Nepoužívání nebo 

nesprávné 

používání 

předepsaných 

OOPP v prostředí 

s nebezpečím 

výbuchu. Použití 

OOPP 

neschválených do 

prostředí 

s nebezpečím 

výbuchu. 

Používání 

poškozených nebo 

nefunkčních 

OOPP. 

Zajistí vybavení 

svých 

zaměstnanců 

požadovanými 

OOPP a jejich 

správné 

používání. 

Přeruší práce a 

provede zápis do 

stavebního/mont

ážního deníku. 

Sankce 1 000 Kč za případ. 

Napomenutí se zápisem do 

stavebního / montážního deníku. 

V případě opakovaného porušení 

odejmutí platnosti školení na 3 

měsíce. 

10, 12, 

13 

1.2 

Zákaz vnášení nebo 

požívání 

alkoholických 

nápojů a jiných 

návykových látek. 

Zákaz vstupu na 

pracoviště ČEPRO, 

a.s. pod jejich 

vlivem nebo 

Porušení zákazu 

vnášení a požívání 

alkoholických 

nápojů a jiných 

návykových látek 

na pracoviště 

ČEPRO, a.s., vstup 

na pracoviště 

ČEPRO, a.s. pod 

Provede 

opatření proti 

opakování se 

takového 

porušení 

(dechové 

zkoušky před 

započetím 

prací u svých 

Provede zápis 

o provedené 

orientační 

dechové zkoušce 

ke zjištění 

přítomnosti 

alkoholu v dechu, 

nebo jiných 

návykových látek. 

Úhrada 

jednorázového 

testu na 

návykové 

(omamné) látky 

v organismu. 

Sankce 5 000 

Kč za případ. 

Úhrada 

jednorázového 

testu na 

návykové 

(omamné) látky 

v organismu. 

Sankce 5 000 Kč 

za případ. 

Přerušení 

práce, vykázání 

zaměstnance 

dodavatele 

z pracovišť 

ČEPRO, a.s. 

Zákaz vstupu 

do všech 

skladů ČEPRO, 

Přerušení 

práce, vykázání 

zaměstnance 

dodavatele 

z pracovišť 

ČEPRO, a.s. 

Zákaz vstupu 

do všech skladů 

ČEPRO, a.s. na 

10 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

odmítnutí zkoušky 

na alkohol nebo 

jiné návykové látky 

zaměstnancem 

dodavatele nebo 

subdodavatele. 

jejich vlivem nebo 

odmítnutí zkoušky 

na alkohol nebo 

jiné návykové 

látky 

zaměstnancem 

dodavatele nebo 

zaměstnancem 

subdodavatele 

nebo znemožnění 

takové zkoušky. 

Prokazatelné 

zjištění práce pod 

vlivem alkoholu 

nebo jiných 

návykových látek. 

zaměstnanců, 

aj.). 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku, vykáže 

zaměstnance z 

pracovišť ČEPRO, 

a.s. 

a.s. na 

neurčito. 

neurčito. 

1.3 

Ohlášení každého 

pracovního úrazu 

zástupci 

společnosti ČEPRO, 

a.s. Zajištění 

součinnosti při 

šetření. 

Neohlášení 

pracovního úrazu 

zaměstnance 

dodavatele. 

Nezajištění 

součinnosti při 

šetření pracovního 

úrazu. 

Poskytne 

informace a 

případnou 

dokumentaci 

vztahující se 

k pracovnímu 

úrazu 

vzniklému na 

komunikaci 

nebo v areálu, 

které jsou 

majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Provede zápis 

o zjištěném 

porušení do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

každý 

nenahlášený 

pracovní úraz. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

každý 

nenahlášený 

pracovní úraz. 

Napomenutí a 

připomnění 

povinnosti 

hlásit veškeré 

pracovní úrazy. 

Napomenutí a 

připomnění 

povinnosti 

hlásit veškeré 

pracovní úrazy. 

30 

1.4 

Zákaz jakékoliv 

neoprávněné 

manipulace, 

manipulace bez 

příslušné 

způsobilosti a 

souhlasu zástupce 

společnosti ČEPRO, 

Prokázaná a 

neoprávněná 

manipulace se 

strojním, 

technickým a 

technologickým 

zařízením spol. 

ČEPRO, a.s. 

Zajistí náhradu 

za 

zaměstnance, 

kterému bude 

odejmuto 

školení na 

dobu 1 nebo 3 

měsíců. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku, zajistí 

přerušení prací a 

odejmutí školení 

zaměstnanci 

provádějícímu 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Okamžité 

přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Odejmutí 

Okamžité 

přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Odejmutí 

10, 12, 

13, 14, 

46, 47 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

a.s. ve formě 

příkazu nebo 

v souladu se 

strojním, 

technickým a 

technologickým 

zařízením spol. 

ČEPRO, a.s. 

Obsluha zařízení 

bez příslušné 

způsobilosti a 

souhlasu zástupce 

spol. ČEPRO, a.s. 

zakázanou 

činnost u 

nebezpečných 

prací. 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 1 

měsíc. 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 3 

měsíc. 

1.5 

Použití přístrojů 

nářadí nebo dalšího 

technického 

vybavení, které jsou 

v souladu 

s požadavky 

právních předpisů a 

technických norem 

včetně ČSN 33 

1600 o revizích a 

kontrolách elektr. 

spotřebičů během 

používání. 

Prokázané použití 

přístrojů, nářadí 

nebo dalšího 

technického 

vybavení, které 

nejsou v souladu 

s požadavky 

právních předpisů 

a technických 

norem včetně ČSN 

33 1600 

o revizích a 

kontrolách elektr. 

spotřebičů během 

používání. 

Zajistí přístroje, 

nářadí a další 

technické 

vybavení, které 

bude odpovídat 

náležitým 

požadavkům 

právních a 

ostatních 

předpisů. 

Zajistí zákaz 

používání 

závadných 

technických a 

strojních zařízení. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Okamžitý zákaz 

používání 

výrobních, 

pracovních 

prostředků a 

zařízení. 

Zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 1 

měsíc. 

Okamžitý zákaz 

používání 

výrobních, 

pracovních 

prostředků a 

zařízení. 

Zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 3 

měsíce. 

10, 12, 

13 

1.6 

Stavbu lešení 

provádí pouze 

osoba k tomu 

způsobilá. 

Výstavba lešení 

osobou k tomuto 

nezpůsobilou. 

Zajistí označení 

lešení „Mimo 

provoz“ nebo 

„Nepoužívat“, 

zajistí výstavbu 

lešení 

kvalifikovaným 

zaměstnancem

. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací, 

zákaz používání 

takového 

lešení. 

Přerušení prací, 

zákaz používání 

takového 

lešení. 

10 

1.7 

Zajištění otvorů 

v komunikacích, 

zajištění volných 

okrajů, přijetí 

opatření k zajištění 

Nezajištění otvorů 

v komunikacích, 

nezajištění 

volných okrajů, 

nepřijetí opatření 

Zajistí označení 

zákazem 

vstupu a 

zajištění otvorů 

v komunikacích

Přeruší pracovní 

činnost a 

provede o tomto 

zjištění zápis do 

stavebního / 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací, 

zákaz vstupu 

na nezajištěné 

pracoviště. 

Přerušení prací, 

zákaz vstupu na 

nezajištěné 

pracoviště. 

10 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

pracoviště nebo 

osob proti pádu 

z výšky, nebo do 

hloubky. 

k zajištění 

pracoviště nebo 

osob proti pádu. 

, volných okrajů 

a zajištění 

pracoviště 

nebo osob proti 

pádu z výšky 

nebo do 

hloubky. 

montážního 

deníku. 

1.8 

Provádění prací, 

u kterých je tento 

požadavek 

legislativně dán, 

pouze zaměstnanci 

se zdravotní a 

příslušnou 

požadovanou 

odbornou 

způsobilostí. 

Provádění práce 

zaměstnanců bez 

zdravotní a jiné 

požadované 

odborné 

způsobilosti 

(svářecí průkaz, 

vazačský průkaz, 

jeřábnický průkaz, 

odbornost 

v elektrotechnice 

atd.). 

Zajistí 

zaměstnance 

s požadovanou 

zdravotní, nebo 

jinou 

požadovanou 

odbornou 

způsobilostí. 

Zajistí přerušení 

prováděných 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a 

odejmutí školení. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací, 

napomenutí. 

Přerušení prací, 

odejmutí 

školení na 1 

měsíc. 

10, 12, 

13, 

1.9 

Pohyb po pracovišti 

ČEPRO, a.s. a 

provádění práce 

zaměstnanců a 

dalších osob pouze 

s platným školením 

o právních a 

ostatních 

předpisech 

k zajištění BOZP, 

PO, OŽP a PZH. 

Pohyb po 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. a provádění 

práce 

zaměstnanců bez 

platného školení 

o právních a 

ostatních 

předpisech 

k zajištění BOZP, 

PO, OŽP a PZH. 

Zajistí řádné 

proškolení 

zaměstnanců. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby 

proškolení 

zaměstnance 

dodavatele. 

Přerušení prací 

do doby 

proškolení 

zaměstnance 

dodavatele. 

10, 12, 

13, 14, 

30 

1.10 

Zákaz kouření 

v celém areálu 

ČEPRO, mimo 

vyhrazená místa. 

Tato místa jsou 

viditelně označena 

tabulkou „Kouření 

Prokazatelné 

porušení zákazu 

kouření (přistižení 

při této činnosti, 

nedopalky v místě 

nebo okolí 

prováděných 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců 

ve spolupráci 

s příslušným 

Zajistí okamžité 

přerušení 

činnosti, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Okamžité 

přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Okamžité 

přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

12, 13 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

povoleno“ nebo 

tabulkou 

obdobného 

významu  

prací). zaměstnancem 

ČEPRO, a.s. 

zákaz vstupu 

zaměstnance do 

všech skladů 

ČEPRO, a.s. na 

dobu určenou dle 

závažnosti 

porušení. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 6 

měsíců. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 12 

měsíců. 

1.11 

Respektování a 

dodržování pokynů 

uvedených na 

bezpečn. tabulkách 

a značkách, jakož i 

provizorního 

značení na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. (zákaz vstupu 

nepovolaným 

osobám, vybavení 

stanovenými OOPP, 

respektování 

dopravního značení 

apod.) 

Prokazatelné 

nerespektování a 

porušení pokynů 

určených 

bezpečnostními 

tabulkami a 

značkami na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

Zajistí náhradu 

za 

zaměstnance, 

kterému bylo 

odejmuto 

školení na 

dobu 1 měsíce. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

500 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Přerušení prací, 

napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce.  

10, 12, 

13, 30, 

58 

1.12 

Trvalá přítomnost 

osoby 

(zaměstnance 

dodavatele), která 

komunikuje 

v českém jazyce a 

je schopna 

překládat 

informace 

zaměstnancům, 

kteří nehovoří 

v českém jazyce, na 

pracovišti. 

Nepřítomnost 

osoby 

(zaměstnance 

dodavatele), která 

komunikuje v ČJ a 

je schopna 

překládat 

informace 

zaměstnancům, 

kteří nehovoří 

v ČJ, na pracovišti. 

Zajistí trvalou 

přítomnost 

osoby, která 

komunikuje 

v ČJ a je 

schopna 

překládat 

informace 

zaměstnancům

, kteří nehovoří 

v ČJ. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Přerušení práce 

do doby 

zajištění 

přítomnosti 

zaměstnance, 

který 

komunikuje 

v ČJ a je 

schopen 

překládat 

informace 

zaměstnancům

, kteří nehovoří 

v ČJ, na 

pracovišti. 

Přerušení práce 

do doby zajištění 

přítomnosti 

zaměstnance, 

který komunikuje 

v ČJ a je schopen 

překládat 

informace 

zaměstnancům, 

kteří nehovoří 

v ČJ, na 

pracovišti. 

  31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

1.13 

Zákaz poškozování 

jakéhokoliv 

zařízení, strojní 

technologie atd. 

nebo jejich součástí 

(např. ochranných 

krytů) v areálu 

ČEPRO. 

Prokazatelné 

úmyslné 

poškození zařízení 

strojní technologie 

atd. v areálu 

ČEPRO. 

Zajistí náhradu 

za 

zaměstnance, 

který byl 

vykázán trvale 

z komunikace a 

z objektů, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Zajistí vykázání 

osoby, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Nahrazení 

vzniklé škody, 

sankce ve výši 

1 000 Kč. 

Nahrazení vzniklé 

škody, sankce ve 

výši 5 000 Kč. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 

neurčito, 

vykázání osoby 

z komunikace a 

z objektů, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

školení na 

neurčito, 

vykázání osoby 

z komunikace a 

z objektů, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s. 

30, 46, 

47 

Prokazatelné 

neúmyslné 

poškození zařízení 

strojní technologie 

atd. v areálu 

ČEPRO. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku, zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Nahrazení 

vzniklé škody. 

Nahrazení vzniklé 

škody. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

platnost 

školení na 1 

měsíc. 

Odejmutí 

zaměstnanci 

dodavatele 

platnost školení 

na 3 měsíc. 

30, 46, 

47 

1.14 

Dodání požadované 

bezpečnostní 

dokumentace 

(rizika, TP, apod.) 

v předem 

stanoveném 

termínu. 

Nedodání 

požadované 

dokumentace 

(rizika, TP, apod.), 

nebo její dodání 

po vypršení 

předem 

stanoveného 

termínu. 

Zajistí 

neprodleně 

dodání 

požadované 

bezpečnostní 

dokumentace. 

Zakáže započetí 

pracovní činnosti 

dodavatelské 

firmě. 

Zákaz započetí 

pracovní 

činnosti 

Zákaz započetí 

pracovní činnosti 
  30, 31 

1.15 

Před zahájením 

jakýchkoliv 

výkopových prací 

zajistit vytyčení 

inženýrských sítí. 

Zahájení 

výkopových prací 

bez vytyčení 

inženýrských sítí. 

Zajistí vytyčení 

inženýrských 

sítí. 

Zajistí přerušení 

pracovní činnosti, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

500 Kč + 

náhrada 

případně 

vzniklé škody. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč + 

náhrada 

případně vzniklé 

škody. 

Okamžité 

přerušení 

pracovní 

činnosti. 

Okamžité 

přerušení 

pracovní 

činnosti. 

31, 46, 

47 

1.16 

Zahájení bouracích 

prací až po 

vymezení 

ohroženého 

prostoru. 

Zahájení 

bouracích prací 

bez 

prokazatelného 

vymezení 

Zajistí 

prokazatelné 

vymezení 

ohroženého 

prostoru v okolí 

Zajistí přerušení 

pracovní činnosti, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby 

vymezení 

ohroženého 

prostoru při 

Přerušení prací 

do doby 

vymezení 

ohroženého 

prostoru při 

10, 30, 

46 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

ohroženého 

prostoru. 

bouracích 

prací, do této 

doby zajistí 

řádné označení 

zákazu vstupu. 

deníku, zajistí 

odejmutí školení. 

bouracích 

pracích. 

bouracích 

pracích.  

Zahájení bouracích 

prací až po vydání 

písemného příkazu 

k povolení. 

Zahájení 

bouracích prací 

bez vydání 

písemného 

příkazu 

k povolení. 

Zajistí, aby byl 

vydán písemný 

příkaz 

k povolení. 

Zajistí přerušení 

pracovní činnosti, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby vydání 

písemného 

příkazu 

k povolení. 

Přerušení prací 

do doby vydání 

písemného 

příkazu 

k povolení. 

31 

Před zahájením 

bouracích prací a 

po celou dobu 

trvání těchto prací 

musí být zajištěn 

stálý dozor. 

Zahájení 

bouracích prací, 

nebo provádění 

prací bez stálého 

dozoru. 

Zajistí stálý 

dozor po dobu 

provádění 

bouracích 

prací. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby 

zajištění 

stálého dozoru. 

Přerušení prací 

do doby 

zajištění 

stálého dozoru. 

31 

Před zahájením 

bouracích prací a 

po celou dobu 

provádění těchto 

prací zajistit 

oplocení do výšky 

minimálně 1,8 m. 

Zahájení 

bouracích prací 

nebo jejich 

provádění bez 

instalovaného 

oplocení do výšky 

min. 1,8 m. 

Zajistí oplocení 

do výšky min. 

1,8 m. Do této 

doby zajistí 

řádné označení 

Zákazu vstupu. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby 

zajištění 

oplocení do 

výšky 

minimálně 

1,8 m. 

Přerušení prací 

do doby 

zajištění 

oplocení do 

výšky 

minimálně 

1,8 m. 

30 

1.17 

Zajištění řádného 

zakrytí výkopů 

o odpovídající 

únosnosti, nebo 

označení výkopů. 

Nezajištění 

řádného zakrytí 

výkopů, nebo 

zajištění výkopů s 

neodpovídající 

únosností, 

neoznačení, nebo 

špatné označení 

výkopů. 

Zajistí řádné 

zakrytí 

o odpovídající 

únosnosti, 

nebo řádné 

označení 

výkopů. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

a okamžité 

ohraničení míst 

výkopů. 

Přerušení prací 

a okamžité 

ohraničení míst 

výkopů. 

10, 57, 

58 

Zajištění stěn 

výkopů proti 

sesunutí (pažením) 

při hloubce výkopu 

Nezajištění stěn 

výkopů proti 

sesunutí 

(pažením) 

Zajistí řádné 

zajištění 

výkopů proti 

sesunutí, do 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

vykázání osob 

z prostoru 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací 

do doby 

bezpečného 

zajištění stěn 

Přerušení prací 

do doby 

bezpečného 

zajištění stěn 

10 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

větší než 1,3 m 

v zastavěném 

území, nebo větší 

než 1,5 m 

v nezastavěném 

území. 

v požadované 

hloubce výkopu, 

nebo 

nedostatečné 

zajištění stěn 

výkupů proti 

sesunutí. 

této doby zajistí 

označení 

Zákazu vstupu. 

nezajištěných 

výkopů, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

výkopů proti 

sesunutí. 

výkopů proti 

sesunutí. 

1.18 

Dodržení podmínek 

při zdvihacích 

pracích a při 

manipulaci 

s břemeny. 

Dodržení podmínek 

systému bezpečné 

práce (správné 

uchycení, nosnost, 

nedovolená 

manipulace, atd.) 

Prokazatelné 

nedodržení 

podmínek při 

zdvihacích pracích 

nebo při 

manipulaci 

s břemeny. 

Porušení 

podmínek 

systému bezpečné 

práce. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců 

na téma, 

kterým byla 

porušena 

BOZP. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení prací, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíce. 

Přerušení prací, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

V případě 

opakování 

zákaz vstupu do 

všech skladů 

ČEPRO, a.s. na 

neurčito 

10 

1.19 

Plnění povinností 

na úseku 

součinnosti 

zhotovitele 

s koordinátorem 

BOZP na staveništi 

v souladu se zák. 

309/2006 Sb., 

v platném znění. 

Zejména 

informování 

o postupech, 

rizicích a 

opatřeních. 

Informování 

o dalších 

subdodavatelích, 

poskytování 

informací, účast na 

Nesplnění 

povinností na 

úseku součinnosti 

zhotovitele 

s koordinátorem 

BOZP na 

staveništi 

v souladu se zák. 

309/2006 Sb., 

v platném znění., 

neinformování 

nebo podání 

špatné, nebo 

neúplné 

informace 

o postupech, 

rizicích a 

opatřeních 

ČEPRO, a.s. a 

Zajistí (zpětné) 

úplné a 

pravdivé 

informování 

o postupech, 

rizicích, 

opatřeních, 

kontrolních 

dnech apod. 

Zajistí odejmutí 

školení této 

osoby. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíců. 

30 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

kontrolních dnech 

apod. 

dalších 

případných 

subdodavatelů, 

neposkytnutí 

informace 

o termínu 

kontrolního dne, 

nebo nezajištění 

kontrolního dne, 

apod. 

1.20 

Dodržování dalších 

bezpečnostních 

opatření 

vyplývajících 

z obecně závazných 

právních předpisů 

v oblasti 

bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 

práci a 

souvisejících 

předpisů. 

Nedodržení 

bezpečnostních 

opatření 

vyplývajících 

z obecně 

závazných 

právních předpisů 

v oblasti 

bezpečnosti a 

ochrany zdraví při 

práci a 

souvisejících 

předpisů, nejsou-li 

pro ně ve smlouvě 

nebo v sankčním 

řádu uvedeny 

zvláštní sankce. 

Opatření budou 

stanovena dle 

vzniklého 

porušení. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

500 – 1 000 

Kč dle 

závažnosti 

porušení. 

Sankce ve výši 

1 000 – 5 000 

Kč dle závažnosti 

porušení. 

Napomenutí, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc dle 

závažnosti 

porušení. 

Napomenutí, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce dle 

závažnosti 

porušení. 

30 

Fyzická 

ochran

a 

2.1 

Zákaz poškozování 

vstupního zařízení 

(bran, závor, čteček 

atd.), dopravního 

značení, apod. na 

komunikaci a 

v areálu, které jsou 

majetkem ČEPRO, 

a.s. 

Prokazatelné 

poškození 

vstupního zařízení, 

dopravního 

značení, apod. na 

komunikaci a 

v areálu, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Zajistí náhradu 

za 

zaměstnance, 

kterému bude 

odejmuto 

školení 

Zajistí zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Uhrazení 

vzniklé škody, 

sankce ve výši 

1 000 Kč. 

Uhrazení vzniklé 

škody, sankce ve 

výši 5 000 Kč. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 6 

měsíců. 

15 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

2.2 

Platí zákaz zcizení 

jakéhokoliv 

předmětu, látky, 

PHL, apod. na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

Prokazatelné 

zjištění zcizení 

jakéhokoliv 

předmětu, látky, 

PHL, apod. na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

Zajistí náhradu 

za 

zaměstnance, 

kterému bude 

odejmuto 

školení  

Přivolá Policii ČR 

k vyšetření, po 

vyšetření zajistí 

vypovězení osoby 

z pracoviště 

ČEPRO. Odejme 

školení. 

Uhrazení 

vzniklé škody, 

sankce ve výši 

5 000 Kč/ 

vypovězení 

smlouvy. 

Uhrazení vzniklé 

škody, sankce ve 

výši 5 000 Kč/ 

vypovězení 

smlouvy. 

Vypovězení 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

Vypovězení 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

18 

2.3 

Zákaz vnášení 

střelných zbraní a 

výbušnin na 

pracoviště ČEPRO, 

a.s. 

Porušení zákazu, 

nepovolené 

vnášení střelných 

zbraní a výbušnin 

na pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

Náležitým 

opatřením 

zajistí, aby se 

toto porušení 

neopakovalo 

(osobní 

prohlídky, 

apod.). 

Přivolá PČR 

k vyšetření, po 

vyšetření zajistí 

vypovězení osoby 

z pracoviště 

ČEPRO. Odejme 

školení. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Vypovězení 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

Vypovězení 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

10, 12, 

13, 31 

2.4 

Vstup/ odchod 

pouze určenými 

vchody/východy 

společnosti ČEPRO, 

a.s. 

Prokazatelný 

vstup/ odchod 

jiným než určeným 

vchodem/ 

východem do/ 

z areálu 

společnosti 

ČEPRO, a.s. 

 

Zajistí vykázání 

z komunikace a 

z areálu, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

na dobu 1 nebo 

3 měsíců. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Vykázání z 

pracoviště 

ČEPRO, a.s./ 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Vykázání z 

pracoviště 

ČEPRO, a.s./ 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

15 

2.5 

Prokázat se 

strážnému nebo 

příslušnému 

zaměstnanci 

ČEPRO, a.s. 

dokladem 

totožnosti. Umožnit 

strážnému 

předložení 

Odmítnutí 

prokázat se 

strážnému nebo 

příslušnému 

zaměstnanci 

ČEPRO, a.s. 

dokladem 

totožnosti. 

Odmítnutí 

 

Zajistí zákaz 

vstupu na 

komunikace a do 

areálu, které jsou 

majetkem 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Zákaz vstupu 

na komunikace 

a do areálu, 

které jsou 

majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Zákaz vstupu 

na komunikace 

a do areálu, 

které jsou 

majetkem 

ČEPRO, a.s. 

15 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

zavazadel nebo 

vozidla ke kontrole. 

předložení 

zavazadla ke 

kontrole, 

neumožnění 

kontroly vozidla. 

deníku. 

2.6 

Odstavená vozidla 

nesmí bránit použití 

nástupních ploch, 

věcných prostředků 

požární ochrany a 

PBZ, hlavních 

uzávěrů, apod. 

Prokazatelné 

odstavení vozidla 

v místě bránícím 

použití nástupních 

ploch, věcných 

prostředků 

požární ochrany a 

PBZ, hlavních 

uzávěrů, apod. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců, 

kteří na 

pracovišti 

ČEPRO, a.s. 

provádí řízení 

motorových 

vozidel. 

Zajistí odtažení 

vozidla, zákaz 

vjezdu tohoto 

vozidla na 

pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Odtažení 

vozidla 

odtahovou 

službou + 

úhrada 

nákladů. Zákaz 

vjezdu vozidla 

na pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Odtažení 

vozidla 

odtahovou 

službou + 

úhrada 

nákladů. Zákaz 

vjezdu vozidla 

na pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

30 

Požární 

ochran

a 

3.1 

Předložit 

příslušnému 

zaměstnanci 

ČEPRO, a.s. úplné a 

pravdivé informace 

o používaných 

látkách a 

materiálech 

nutných ke 

stanovení 

preventivních 

opatření k ochraně 

života, zdraví a 

majetku a tyto mít 

k dispozici (použité 

stroje, nástroje, 

Nepředložení 

příslušnému 

zaměstnanci 

ČEPRO, a.s., nebo 

předložení 

neúplné nebo 

nepravdivé 

informace 

o používaných, 

vyráběných, 

zpracovaných 

nebo 

skladovaných 

látkách a 

materiálech 

nutných ke 

Předložit 

požadované 

úplné a 

pravdivé 

informace. 

Zajistí zákaz 

zahájení prací, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Zákaz zahájení 

prací do doby 

předložení 

požadovaných 

dokumentů a 

informací. 

Sankce ve výši 

500 Kč. 

Zákaz zahájení 

prací do doby 

předložení 

požadovaných 

dokumentů a 

informací. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč. 

Zákaz zahájení 

prací do doby 

předložení 

požadovaných 

dokumentů a 

informací. 

Zákaz zahájení 

prací do doby 

předložení 

požadovaných 

dokumentů a 

informací. 

12, 13, 

14 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

vybavení, 

bezpečnostní listy, 

atd.) ve 

stanoveném 

termínu. 

stanovení 

preventivních 

opatření 

k ochraně života, 

zdraví a majetku a 

tyto mít k dispozici 

(použité stroje, 

nástroje, vybavení, 

bezpečnostní listy, 

atd.), nebo jejich 

nepředložení ve 

stanoveném 

termínu. 

3.2 

Zaměstnanci si 

musí počínat tak, 

aby nedocházelo ke 

vzniku požáru, 

výbuchu, nebo 

jiných MU. 

Zaměstnanec 

dodavatele si 

počíná tak, že 

může dojít k 

požáru, výbuchu, 

nebo jiné MU. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců 

z oblasti PO. 

Zajistí vykázání 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

této osoby. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 6 

měsíců. 

12, 13 

3.3 

Zákaz 

bezdůvodného 

přivolání jednotky 

PO, nebo zneužití 

linky ohlašovny 

požáru. 

Bezdůvodné 

přivolání jednotky 

PO, zneužití linky 

ohlašovny požáru. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců 

z oblasti PO. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Napomenutí. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

30 

3.4 

Nahlásit příslušným 

zaměstnancům 

ČEPRO zahájení, 

přerušení a 

ukončení prací, 

u nichž hrozí riziko 

Neohlášení 

zahájení, 

přerušení a 

ukončení prací 

s rizikem požáru 

nebo výbuchu. 

Provede 

mimořádné 

školení VŠECH 

svých 

zaměstnanců 

z oblasti PO. 

Zajistí okamžité 

přerušení prací, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

Sankce ve výši 5 000 Kč za případ. 

Okamžité zastavení prováděných 

prací, odejmutí platnosti školení 

na 3 měsíce. 

12, 13 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

vzniku požáru nebo 

výbuchu. 

S příslušným 

zaměstnancem 

ČEPRO, a.s. předem 

projednat způsob 

zajištění požární 

bezpečnosti včetně 

navržení požárně 

bezpečnostních 

opatření nebo 

zvláštních požárně 

bezpečnostních 

opatření a na tyto 

práce vystavit 

Povolení k práci. 

Dodavatel je 

povinen řídit se 

těmito opatřeními. 

Neprojednání 

způsobu zajištění 

požární 

bezpečnosti 

včetně navržených 

požárně 

bezpečnostních 

opatření nebo 

zvláštních požárně 

bezpečnostních 

opatření nebo 

jejich nedodržení. 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

3.5 

Nezneužívat nebo 

jinak nesnižovat 

účinnost zařízení a 

prostředků 

požárních ochrany, 

hlavních uzávěrů 

energií, ovladačů 

nouzového vypnutí 

včetně použitelnosti 

únikových cest a 

východů. 

Zneužití nebo jiné 

snížení účinnosti 

zařízení a 

prostředků 

sloužících na 

ochranu před 

požáry. 

Znemožnění 

přístupu 

k nouzovým 

východům, 

únikovým cestám 

nebo k rozvodným 

zařízením 

elektrické energie, 

vody, plynu nebo 

k prostředkům 

požární ochrany. 

Provede 

mimořádné 

školení z PO se 

zaměřením na 

toto téma. 

Zajistí přerušení 

prací, odejmutí 

školení tohoto 

zaměstnance a 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Zastavení prací 

do doby 

nápravy, zápis 

do stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíce. 

Zastavení prací 

do doby 

nápravy, zápis 

do stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

10, 12, 

13 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

3.6 

Vybavení 

pracoviště, na 

kterém dodavatel 

provádí činnosti, při 

kterém hrozí riziko 

vzniku požáru nebo 

výbuchu vlastními 

provozuschopnými 

věcnými prostředky 

PO ve stanoveném 

množství. 

Nevybavení 

takovéto 

pracoviště 

vlastními 

provozuschopnými 

věcnými 

prostředky PO ve 

stanoveném 

množství, nebo 

vybavení 

nesprávnými 

věcnými 

prostředky PO 

(prošlá revize, 

viditelné 

poškození apod.). 

Zajistí vybavení 

pracoviště dle 

stanovených 

opatření. 

Zajistí přerušení 

prací, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení 

pracovní 

činnosti do 

doby vybavení 

pracoviště 

stanovenými 

prostředky se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

V případě 

opakování 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

dobu neurčitou. 

Přerušení 

pracovní 

činnosti do 

doby vybavení 

pracoviště 

stanovenými 

prostředky se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku 

odejmutí, 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

V případě 

opakování 

odejmutí 

platnosti 

školení na dobu 

neurčitou. 

12, 31 

Ochran

a 

životní

ho 

prostře

dí 

4.1 

Odpady vzniklé 

z činností 

dodavatele 

shromažďovat a 

odstraňovat 

odděleně od 

odpadů ČEPRO, 

a.s., při nakládání 

s odpady se řídit 

ustanoveními 

smlouvy. 

Odpady vzniklé 

z činností 

dodavatele jsou 

shromažďovány a 

odstraňovány 

společně s odpady 

ČEPRO, a.s., při 

nakládání 

s odpady je 

postupováno 

v rozporu se 

smlouvou nebo 

pokyny ČEPRO 

uvedenými ve 

stavebním / 

montážním 

Zajistí nápravu, 

informuje své 

zaměstnance 

o povinnosti 

nakládat 

s odpady 

z vlastních 

činností 

odděleně od 

odpadů ČEPRO, 

a.s., v souladu 

se smlouvou a 

pokyny 

Objednatele 

uvedenými ve 

stavebním / 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ, 

u odpadů, které 

jsou zákonem 

o odpadech 

klasifikovány 

jako 

nebezpečné 

sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ, u odpadů, 

které jsou 

zákonem 

o odpadech 

klasifikovány jako 

nebezpečné 

sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí, 

náprava 

vzniklého 

stavu. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Napomenutí, 

náprava 

vzniklého stavu. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

30, 31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

deníku.  montážním 

deníku. 

4.2 

Neznečišťovat 

prostory, objekty a 

komunikace, které 

jsou majetkem 

ČEPRO, a.s. 

V případě 

znečištění zajistit 

bezodkladně jejich 

řádný úklid. 

Znečišťování 

pracoviště ČEPRO, 

a.s., nezajištění 

bezodkladného 

řádného úklidu 

v případě 

znečištění. 

Zajistí 

bezodkladné 

očištění prostor 

a objektů a 

komunikací, 

které jsou 

majetkem 

ČEPRO, a.s. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku, zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ + 

úhrada 

nákladů. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ + úhrada 

nákladů. 

Napomenutí, 

náprava 

vzniklého 

stavu. 

Napomenutí, 

náprava 

vzniklého stavu. 

31 

4.3 

S chemickými 

látkami a směsmi, 

vodami 

(podzemními, 

povrchovými i 

odpadními) 

nakládat v souladu 

se zákonem 

254/2001 Sb. 

(vodní zákon). 

Vodovodní a 

kanalizační síť 

ČEPRO, a.s. 

používat pouze 

s vědomím 

Objednatele, 

v rozsahu smluvně 

dohodnuté 

součinnosti nebo 

pokynů uvedených 

ve stavebním 

/montážním 

deníku.  

Nakládání se 

závadnými látkami 

a vodami 

(podzemními, 

povrchovými i 

odpadními) 

v rozporu se zák. 

254/2001 Sb. 

(vodní zákon). 

Používání 

vodovodní a 

kanalizační sítě 

ČEPRO, a.s. bez 

vědomí 

Objednatele, 

v rozporu se 

smluvně 

dohodnutou 

součinností nebo 

pokyny uvedenými 

ve stavebním / 

montážním 

deníku.  

Zajistí nápravu, 

informuje své 

zaměstnance 

o povinnosti 

nakládat se 

závadnými 

látkami a 

vodami 

v souladu se 

zákonem 

254/2001 Sb. 

(vodní zákon), 

smlouvou a 

pokyny 

Objednatele 

uvedenými ve 

stavebním / 

montážním 

deníku  

Zajistí vykázání 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

zajistí odejmutí 

školení této 

osoby, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

14 

4.4 

Zákaz vnášení 

odpadů, CHL/S či 

jiných předmětů na 

Vnášení odpadů, 

CHL/S či jiných 

předmětů na 

Zajistí okamžité 

odstranění 

odpadů, látek a 

Zajistí zákaz 

vstupu, nebo 

vykázání této 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

Vykázání osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

pracoviště ČEPRO, 

a.s., za účelem 

jejich odložení. 

pracoviště ČEPRO, 

a.s., za účelem 

jejich odložení. 

směsí či jiných 

předmětů 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s. 

osoby 

z pracoviště 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

odejmutí 

platnosti 

školení na 

neurčito. 

4.5 

Činnosti, které 

znečišťují nebo by 

mohly znečišťovat 

ovzduší provádět 

v souladu se 

zákonem 

201/2012 Sb. 

(zákon o ovzduší). 

S látkami, které 

poškozují ozonovou 

vrstvu, a 

fluorovanými 

skleníkovými plyny 

nakládat v souladu 

se zákonem 

73/2001 Sb.  

Provádění 

činností, které 

znečišťují nebo by 

mohly znečišťovat 

ovzduší v rozporu 

se zákonem 

201/2012 Sb. 

(zákon o ovzduší). 

Nakládání s 

látkami, které 

poškozují 

ozonovou vrstvu, a 

fluorovanými 

skleníkovými plyny 

nakládat v rozporu 

se zákonem 

73/2001 Sb.  

Zajistí nápravu, 

informuje své 

zaměstnance 

o povinnosti 

provádět 

činnosti, které 

znečišťují nebo 

by mohly 

znečišťovat 

ovzduší 

v souladu se 

zák. 201/2012 

Sb. a s látkami, 

které poškozují 

ozonovou 

vrstvu, a 

fluorovanými 

skleníkovými 

plyny nakládat 

v souladu se 

zákonem 

73/2001 Sb.  

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

14 

4.6 

Informovat 

příslušné 

zaměstnance 

ČEPRO, a.s. o riziku 

nepříznivého 

dopadu činností 

dodavatele na ŽP. 

Neinformování, 

nebo nepravdivé 

informování 

příslušných 

zaměstnanců 

ČEPRO, a.s. 

o riziku 

nepříznivého 

Stanovení a 

realizace 

opatření proti 

nepříznivému 

dopadu 

činností na ŽP. 

Zajistí odejmutí 

školení tohoto 

zaměstnance. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

Napomenutí, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

14 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

dopadu činností 

dodavatele na ŽP. 

4.7 

Dodržování jiných 

než výše uvedených 

povinností 

vyplývajících 

z platných právních 

předpisů pro 

ochranu životního 

prostředí (např. při 

nakládání s CHL/S, 

nakládání 

s odpady, 

nakládání 

s vodami, při 

ochraně přírody a 

ochraně ovzduší). 

Porušení jiných 

než výše 

uvedených 

povinností 

vyplývajících 

z platných 

právních předpisů 

pro ochranu ŽP 

(např. při 

nakládání 

s CHL/S, 

nakládání 

s odpady, 

nakládání 

s vodami, při 

ochraně přírody a 

ochraně ovzduší). 

Provede 

mimořádné 

školení 

z oblasti ŽP se 

zaměřením na 

toto téma. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku, zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce (dle 

závažnosti 

porušení). 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce (dle 

závažnosti 

porušení). 

30 

Ostatní 5.1 

Dodavatel 

zodpovídá při 

veškeré své 

činnosti za 

udržování pořádku 

na pracovišti 

ČEPRO, a.s. Po 

ukončení činnosti je 

povinnost předat 

pracoviště (objekt, 

komunikaci, apod.) 

v uklizeném a 

bezpečném stavu, 

prosté všech 

přebytečných 

materiálů, 

montážních 

zařízení, odpad, aj. 

Nezajišťování 

pravidelné údržby, 

úklidu a čistoty na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. Předání 

pracoviště (objekt, 

komunikace, 

apod.) neuklizené, 

nezabezpečené, 

se zbytky 

přebytečných 

materiálů, 

odpadu, apod. 

Zajistí nápravu 

tohoto zjištění. 

Provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

uvedení 

pracoviště do 

požadovaného 

stavu. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, uvedení 

pracoviště do 

požadovaného 

stavu. 

31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

5.2 

Zákaz mytí a údržby 

vozidel, 

mechanismů a 

jiných dopravních 

prostředků na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

Mytí a údržba 

vozidel, 

mechanismů a 

jiných dopravních 

prostředků na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

Informuje 

VŠECHNY své 

zaměstnance 

o povinnosti 

dodržování 

tohoto 

požadavku. 

Zajistí přerušení 

činnosti, provede 

zápis do 

stavebního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

v případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku, 

v případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

31 

5.3 

Odstraňovat závady 

zjištěné příslušným 

zaměstnancem 

ČEPRO, a.s. ve 

stanoveném 

termínu. 

Neodstranění, 

nebo 

nedostatečné 

odstranění závady 

zjištěné 

příslušným 

zaměstnancem 

ČEPRO, a.s. ve 

stanoveném 

termínu. 

Zajistí 

bezodkladné 

odstranění 

zjištěných 

závad. 

Zajistí přerušení 

pracovní činnosti, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení 

tohoto 

zaměstnance. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení 

pracovní 

činnosti do 

doby 

odstranění 

závad, odejmutí 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Přerušení 

činnosti do 

doby odstranění 

závad, odejmutí 

platnosti 

školení na dobu 

3 měsíce. 

31 

5.4 

Označovat 

pracoviště/ 

staveniště, předané 

nebo pronajaté 

prostory 

bezpečnostními 

značkami (výstrahy, 

zákazy, příkazy, 

informace). 

Neoznačení 

pracoviště/ 

staveniště, 

předané nebo 

pronajaté prostory 

bezpečnostními 

značkami 

(výstrahy, zákazy, 

příkazy, 

informace). 

Zajistit 

okamžité 

označení 

pracoviště/ 

staveniště 

stanovenými 

bezpečnostními 

značkami. 

Zajistí přerušení 

činnosti, provede 

zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Přerušení 

činnosti do 

doby nápravy 

tohoto zjištění. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Přerušení 

činnosti do 

doby nápravy 

tohoto zjištění. 

Napomenutí se 

zápisem do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

30, 31 

5.5 

Řídit se při jízdě 

v areálu skladu 

Dopravním řádem a 

obecně platnými 

předpisy pro 

Porušení pravidel 

stanovených 

Dopravním řádem 

a obecně platnými 

předpisy pro 

Zajistí 

opětovné 

proškolení 

VŠECH svých 

zaměstnanců, 

Zajistí vykázání 

řidiče 

s dopravním 

prostředkem 

z pracoviště 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Vykázání řidiče 

s dopravním 

prostředkem 

z komunikací a 

z areálu, které 

Vykázání řidiče 

s dopravním 

prostředkem 

z komunikací a 

z areálu, které 

31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

dopravu na 

pozemních 

komunikacích, 

dodržovat 

předepsanou 

rychlost na 

pracovišti ČEPRO 

a.s. 

dopravu na 

pozemních 

komunikacích. 

Prokazatelné 

porušení 

předepsané 

rychlosti na 

pracovišti ČEPRO, 

a.s. 

kteří při 

pracovní 

činnosti řídí 

dopravní 

prostředky. 

ČEPRO, a.s., 

zajistí odejmutí 

školení tohoto 

zaměstnance a 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

jsou majetkem 

společnosti 

ČEPRO, a.s. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

jsou majetkem 

společnosti 

ČEPRO, a.s. 

Odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

5.6 

Hlásit jakoukoliv 

mimořádnou 

událost (požár, 

dopravní nehoda, 

výbuch, poškození 

technologie, únik 

závadných látek, 

nebezpečných látek 

a směsí, atd.), 

podání správných a 

úplných informací 

příslušnému 

zaměstnanci 

ČEPRO, a.s. 

Nenahlášení 

jakékoliv MU, 

nebo podání 

nesprávných nebo 

neúplných 

informací 

o mimořádné 

události. 

Provede 

proškolení 

VŠECH svých 

zaměstnanců 

o povinnosti 

hlásit 

jakoukoliv MU. 

Zajistí vykázání 

této osoby 

z areálu skladu, 

odebrání školení, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

5 000 Kč za 

případ. 

Vykázání 

z areálu skladu, 

odebrání 

platnosti 

školení na 1 

měsíc. 

Vykázání 

z areálu skladu, 

odebrání 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

31 

5.7 

Pohyb 

zaměstnanců 

dodavatele pouze 

na vyhrazeném 

pracovišti a po 

vyhrazených 

komunikacích. 

Pohyb 

zaměstnanců 

dodavatele mimo 

vyhrazené 

pracoviště nebo 

mimo vyhrazené 

komunikace. 

Poučí své 

zaměstnance 

o povinnosti 

dodržování 

požadavku. 

Zajistí vykázání 

osob z místa 

mimo jejich 

vyhrazené 

pracoviště, 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku a zajistí 

odejmutí školení. 

Sankce ve výši 

500 Kč za 

případ. 

Sankce ve výši 

1 000 Kč za 

případ. 

Vykázání osob 

z místa mimo 

jejich 

vyhrazené 

pracoviště. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

Vykázání osob 

z místa mimo 

jejich vyhrazené 

pracoviště. 

V případě 

opakovaného 

porušení 

odejmutí 

platnosti 

školení na 3 

měsíce. 

10, 31 

5.8 
Respektovat pokyny 

pracovníků ostrahy 

Nerespektování 

pokynů ostrahy 
 

Zajistí vykázání 

tohoto 

Sankce výši 

1 000 Kč za 

Sankce výši 

1 000 Kč za 

Vykázání 

z komunikací a 

Vykázání 

z komunikací a 
31 
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Oblast 

Číslo 

požadav

ku 

Požadavek 
Stav mimo 

toleranci 

Opatření k nápravě Dodavatel Fyzická osoba 

Přiřazení 

požadav

ku 

k riziku 

(Kód 

rizika) 
Dodavatel 

Zaměstnanec 

ČEPRO 
Práce Neb. práce Práce Neb. práce 

nebo příslušných 

zaměstnanců 

ČEPRO, a.s., 

případné spory řešit 

v mezích slušnosti 

a za dodržení 

klidného chování. 

nebo příslušných 

zaměstnanců 

ČEPRO, a.s., 

arogantní nebo 

agresivní chování 

vůči strážným 

nebo příslušným 

zaměstnancům 

ČEPRO, a.s. 

zaměstnance 

z komunikací a 

z areálu, které 

jsou majetkem 

společnosti 

ČEPRO, a.s., 

provede zápis do 

stavebního / 

montážního 

deníku. 

případ. případ. z areálu, které 

jsou majetkem 

společnosti 

ČEPRO, a.s. 

z areálu, které 

jsou majetkem 

společnosti 

ČEPRO, a.s. 

 


