Společnost je certifikována podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ
Společnost Královéhradecká provozní, a.s. má zaveden Integrovaný systém řízení dle norem: ČSN EN ISO 9001 (Systém
managementu kvality), ČSN EN ISO 14001 (Systém environmentálního managementu), ČSN EN ISO 50001 (Systém
managementu hospodaření s energií) a ČSN OHSAS 18001 (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví).
Královéhradecká provozní, a.s. mají POLITIKU, v které se organizace zavazuje udržovat a zlepšovat Integrovaný systém řízení.
POLITIKA je umístěna na webových stránkách společnosti a dále vyvěšena v zákaznických centrech a v objektech / areálech
s trvalou obsluhou.

Název akce / místo (dle objednávky nebo smlouvy)
1.

Provozovatel – Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen KHP)
a)
b)

2.

Odběr vzorků odtoku a odvodněného kalu / ČOV HK

jméno odpovědného zástupce:
telefonický kontakt:

Petr Navrátil ; Jiří Zaal
725 516 354 ; 725 516 359

Dodavatel (cizí subjekt)
a)

název firmy: …………………………………………………………………………………………………………..

b)

jméno odpovědného zástupce: …………………………………………………………………………………….

c)

telefonický kontakt: ………………………………………………………………….

d)

evidence způsobilých pracovníků, kteří mohou plnit úkoly dodavatele na pracovišti KHP – je vedena
dodavatelem

3.

Vymezení částí pracoviště KHP k užívání dodavatelem v nezbytně nutném rozsahu -

u stavebně montážních
prací je stanoveno projektem stavby, příp. dodavatelskou / realizační dokumentací, v nejasných případech je vymezeno samostatnou grafickou
přílohou formou schematického půdorysu, v jednoduchých a jasných případech je pracoviště vymezeno dle následující textové formulace:

Zpevněné komunikace v rámci areálu ČOV Hradec Králové určené obsluhou ČOV, k parkování vozidel slouží buď plocha
parkoviště při vjezdu do areálu, nebo komunikace vedoucí podél plotu v zadní části areálu ČOV, jež přiléhá k odtokovému
žlabu. Odtokový žlab a jeho bezprostřední okolí. Plocha pro skladování odvodněného kalu a přilehlé komunikace. Mimo výše
uvedená místa se dodavatel může pohybovat pouze v administrativní budově (budova dispečinku a laboratoří, sociální
zázemí). Dodavatel má zákaz pohybu v ostatních částech areálu ČOV bez doprovodu obsluhy.

4.

Časový rozsah a průběh prací:
Zahájení akce (datum, hodina):
Plánované ukončení akce – nejpozději do (datum, hodina):

5.

22. 9. 2020
23. 9. 2020

7:00 - 17:00 hod
7:00 - 15:00 hod

Vyhodnocená rizika na straně provozovatele, možná místa a zdroje ohrožení
Provozovatel seznámil dodavatele s vyhodnocenými riziky na předávaném pracovišti:
•
•

•

•
•

Nebezpečí střetu osob s motorovými vozidly a dopravními prostředky na komunikacích. Opatřením proti působení
rizik je dbát na osobní zvýšenou opatrnost, respektovat dopravní a bezpečnostní značky a pokyny zástupce KHP,
pohybovat se výhradně jen ve vymezené části pracoviště dle článku 3, dodržovat ostatní požadavky provozovatele.
Nebezpečí pádu osob do hloubky nebo z výšky nebo do vodní hladiny, příp. uklouznutí nebo zakopnutí při chůzi
po venkovních i vnitřních komunikacích. Opatřením proti působení rizik je osobně dbát zvýšené opatrnosti, pohybovat se
výhradně po vymezených komunikacích, dbát dopravního a bezpečnostního značení, nepřibližovat se k nebezpečným
překážkám, bez oprávnění nevstupovat do ohroženého a nebezpečného prostoru a prostředí, nevstupovat bez oprávnění
do míst, která jsou oplocena, ohrazena nebo označena výstražným značením, pohybovat se a pobývat na pracovišti KHP
jen s doprovodem nebo s vědomím odp. zaměstnance KHP, dodržovat ostatní požadavky provozovatele.
Nebezpečí vdechnutí zdraví škodlivých plynů, nebezpečí požáru, výbuchu a popálení. Opatřením proti působení
rizik je seznámit se s vymezenou částí pracoviště, seznámit se s platnou provozní dokumentací pracoviště včetně
příslušných vyhodnocení a stanovení bezpečných pracovních nebo technologických postupů v příslušné dodavatelské
dokumentaci před prováděním pracovních činností. V závislosti na rozsahu požárně nebezpečných činností předem
stanovit opatření, které je součástí dodavatelské dokumentace.
Seznámil dodavatele s požadavky k havarijní připravenosti (tj. umístění hlavních uzávěrů vody, plynu a vypínačů el.
energie, umístění a použití hasicích přístrojů, použití únikových cest, umístění a použití lékárničky, možnost použití tel.
spojení pro případ tísňového volání apod.)
*Provozovatel seznámil dodavatele s dalšími riziky, specifickými pro předávané pracoviště, uvedenými v příloze
k tomuto protokolu
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6.

Vyhodnocená rizika ze strany dodavatele - platí pro část pracoviště vymezenou podle článku 3 (dodavatel
doplní rizika své činnosti. S těmito riziky musí být seznámeny dotčené osoby na pracovišti KHP. Rizika činnosti včetně
subdodavatelských činností vyhodnocuje a stanoví generální dodavatel):

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7.

Povinnosti dodavatele:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Dodržovat pokyny Požární poplachové směrnice pro příslušné pracoviště.
Od zahájení prací až do protokolárního předání prací zástupci KHP zodpovídá za dodržování předpisů k zajištění
BOZP a PO na předaném pracovišti dodavatel.
Dodržovat zákaz používání strojů, tech. zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí v majetku či
provozování KHP, pokud nebyly řádně (protokolárně) dodavateli k užívání zapůjčeny nebo předány.
Dodržovat zákaz kouření a zákaz požívání alkoholu nebo jiných návykových látek na pracovišti a nepracovat pod
jejich vlivem.
O mimořádné události (např. pracovní úraz, požár, havárie, nebezpečný stav na předaném pracovišti případně výskyt
nových rizik apod.) neprodleně a prokazatelně informovat odpovědného zástupce provozovatele.
Pokud dodavatelská dokumentace neobsahuje bezpečné pracovní postupy pro výkon práce na pracovišti KHP, potom
je provádění dodavatelských činností přísně zakázáno! V případě porušení tohoto zákazu odpovídá dodavatel za
všechny způsobené škody.
Vybavit své zaměstnance OOPP a provádět kontrolu jejich používání.
Před prováděním dodavatelských činností je odpovědný zástupce dodavatele povinen řádně a prokazatelně seznámit
své zaměstnance, subdodavatele a ostatní spolupracující osoby s požadavky a povinnostmi uvedenými v tomto
dokumentu, s vyskytujícími se riziky, ověřit způsobilost osob, jejich znalost právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a soustavně kontrolovat jejich dodržování.
Při vzniku odpadů, nakládání s odpady – dodržovat požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
a související předpisy.
Při používání motorových vozidel a pracovních strojů a mechanismů – dodržovat požadavky zákona č.254/2001
Sb., o vodách v platném znění í včetně souvisejících předpisů
Při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi - dodržovat požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o
chemických látkách a chemických směsích v platném znění a zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
způsobených nebezpečnými chemickými látkami chemickými přípravky a požadavky souvisejících předpisů
V případě prováděných činností, pokud dodavatel (cizí subjekt) přichází při svých pracovních činnostech do přímého
styku s pitnou vodou, musí mít zaměstnanci cizího subjektu zdravotní průkazy a musí být prokazatelně seznámeni
s hygienickým minimem pro pracovníky ve vodárenství.
V případě provádění činností v uzavřených prostorách, musí dodavatel prací před zahájením těchto činností vystavit
„Povolení ke vstupu“. V „povolení“ musí být uvedeno, že byla odstraněna rizika, že byla provedena všechna kontrolní
opatření, že jsou všechny prostředky kolektivní ochrany a osobní ochranné pracovní prostředky k dispozici a v pořádku,
že před vstupem byla provedena kontrola nezávadnosti ovzduší, zda jsou dostupné a funkční záchranné prostředky.
Dále se dodavatel podepsáním tohoto protokolu zavazuje k akceptování Pravidel chování 3. stran na pracovištích
skupiny VEOLIA VODA ve vztahu k BOZP, PO, OŽP uveřejněných na web. stránkách:
https://www.veolia.cz/cs/pravidla-chovani-tretich-stran a přijímá tato pravidla jako soubor závazných podmínek pro
provádění veškerých činností na předaných pracovištích.

Výše uvedenými požadavky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající s ostatních obecně platných předpisů.
Dodavatel (cizí subjekt) se řádně a v dostatečném rozsahu seznámil s výše uvedenými riziky, opatřeními a požadavky v oblasti
BOZP spojené se svou prací na určeném pracovišti KHP a zavazuje se uvedené požadavky dodržovat.
V případě nedodržení výše uvedených požadavků se dodavatel (cizí subjekt) vystavuje odpovědnosti za způsobenou škodu.
Níže podepsaní odpovědní zástupci prohlašují, že se vzájemně písemně informovali o rizicích, přečetli si výše uvedené informace
a požadavky, řádně se s nimi seznámili a pochopili jejich obsah a význam.
Odpovědný zástupce dodavatele uvedený v tomto protokolu se dále zavazuje, že všichni zaměstnanci dodavatelské firmy, kteří
budou vykonávat činnosti na pracovištích Královéhradecké provozní, a.s., budou prokazatelným způsobem obeznámeni v souladu
s obsahem tohoto protokolu, s riziky, opatřeními a požadavky v oblasti BOZP.

Odpovědný zástupce provozovatele:

………………………

………………………………..

(datum)

Odpovědný zástupce dodavatele:

…………………………

Instruktáž podle výše uvedených
požadavků provedl / i :

22. 9. 2020

( jméno, podpis)

…………………………………….

Petr Navrátil, manažer provozu OV
Přílohy:

PP směrnice pro ČOV HK, rizika ČOV HK, pravidla 3. stran

Rozdělovník :

1x originál odpovědný zástupce provozovatele
1x kopie odpovědný zástupce dodavatele – cizí subjekt

*Nehodící se škrtněte
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