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I. Úvodní ustanovení 

I.1. V tomto textu mají následující termíny tento význam: 

Pravidla tento dokument 

BOZP, PO a OŽP ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí 

SD Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, zapsána v 
OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, IČO: 49901982, DIČ: 
CZ49901982 

Objednatel SD nebo obchodní korporace, ve které je SD většinovým společníkem dle § 73 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a která provádí Předmět plnění 
pro SD za využití jednoho nebo více poddodavatelů SD; takovou obchodní korporací 
(dceřinou obchodní korporací SD) jsou zejména: 

Revitrans, a.s., se sídlem Bílina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01, zapsána v OR vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059, IČO: 25028197, DIČ: 
CZ25028197; 

SD - Kolejová doprava, a.s., se sídlem Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01, zapsána v OR 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1389, IČO: 25438107, DIČ: 
CZ25438107; a 

PRODECO, a.s., se sídlem Bílina, Důlní 437, Mostecké Předměstí, PSČ 418 014, zapsána v 
OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 989, IČO: 25020790, DIČ: 
CZ25020790 

Zhotovitel osoba, která provádí Předmět plnění i v Areálech SD 

Areály SD veškeré prostory v užívání SD nebo Objednatele, pokud je odlišný od SD, které jsou nebo 
mohou být dotčeny prováděním Předmětu plnění 

Smluvní strana/y Zhotovitel a/nebo Objednatel 

Smlouva smlouva mezi Smluvními stranami 

ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

ZOZ zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněn 

Předmět plnění zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem, 
zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, nebo jiné práce a služby dle 
Smlouvy 

I.2. Účelem Pravidel je stanovit minimální bezpečnostní požadavky k zajištění BOZP, PO a OŽP a ochrany majetku 
a osob. 

I.3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování všech povinností dle Pravidel svými zaměstnanci a smluvními 
partnery (poddodavateli SD). Zhotovitel se z tohoto důvodu zavazuje, že u smluvních partnerů Zhotovitele, 
kteří se budou podílet na provádění Předmětu plnění, smluvně zajistí jejich závazek k dodržování povinností 
dle Pravidel. 

I.4. V případě, že Zhotovitel způsobí Objednateli a/nebo třetí osobě porušením níže uvedených povinností újmu, 
je povinen nahradit Objednateli a/nebo třetím osobám její skutečnou výši a ušlý zisk. Smluvní strany vylučují 
ustanovení § 2914 OZ a Zhotovitel je povinen nahradit újmu způsobenou Objednateli a/nebo třetí osobě 
poddodavatelem Zhotovitele stejně, jako by ji způsobil sám. 

I.5. Pravidla jsou platná a účinná ode dne 26.8.2019. 
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I.6. Dnem účinnosti Pravidel se ruší Práva a povinnosti dodavatelů společnosti Severočeské doly a.s. v souvislosti 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí účinná od 
7.5.2018. 

II. Oblast bezpečnosti a hygieny práce 

II.1. Zhotovitel je povinen při provádění Předmětu plnění přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně života, 
zdraví a majetku zaměstnanců SD (a Objednatele, pokud je odlišný od SD) a třetích osob. 

II.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat o rizicích vznikajících činností jeho a všech jeho poddodavatelů a 
přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 

II.3. Ve smyslu § 101 odst. 3 ZP věta druhá v případě, kdy na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci 
dvou a více zaměstnavatelů, bude od okamžiku převzetí pracoviště Zhotovitelem do okamžiku jeho 
opětovného předání SD koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění zaměstnavatel dle písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů. Pokud taková 
písemná dohoda zúčastněných zaměstnavatelů v okamžiku převzetí pracoviště Zhotovitelem nebude, 
sjednávají Smluvní strany ve smyslu § 101 odst. 3 ZP věta druhá závazek Zhotovitele, který není 
poddodavatelem SD, ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a 
postupy k jejich zajištění. 

II.4. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pomůckami v souladu se ZP a 
příslušným nařízením vlády (495/2001 Sb.), vhodnými nástroji, nářadím a materiálem potřebným pro 
provedení Předmětu plnění. 

II.5. Zhotovitel, příp. jeho zaměstnanci nejsou oprávněni k jakékoli manipulaci s věcmi SD (a Objednatele, pokud 
je odlišný od SD) bez předchozího písemného souhlasu SD (a Objednatele, pokud je odlišný od SD). 

II.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Tento závazek se týká všech 
zaměstnanců Zhotovitele. 

II.7. Zhotovitel zajistí označení svých zaměstnanců pohybujících se v Areálech SD. Označením se rozumí uvedení 
názvu nebo loga firmy na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele. 

II.8. Zhotovitel je povinen si před započetím plnění Předmětu plnění v Areálech SD zajistit si u SD na základě 
písemné objednávky školení BOZP, PO a OŽP pro své zaměstnance. SD je oprávněna, na základě 
Zhotovitelem předané žádosti a seznamu, zajistit po proškolení zaměstnancům Zhotovitele povolení ke 
vstupu do Areálů SD pro účely provádění Předmětu plnění. Použije-li Zhotovitel k provádění Předmětu plnění 
cizince, pak je povinen to oznámit SD, zajistit na školení tlumočníka do mateřské řeči každého takového 
cizince a při provádění Předmětu plnění zajistit rychlé a spolehlivé dorozumívání takových cizinců s ostatními 
zaměstnanci. 

II.9. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit osoby Zhotovitele, 
přidělovat práci jen osobám zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou odpovědnost za 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech podřízených zaměstnanců. 

II.10. Zhotovitel je povinen na pracovištích – místě plnění v Areálech SD, zajistit dodržování interních předpisů SD 
(a Objednatele, pokud je odlišný od SD), které byly Zhotoviteli písemně/elektronicky předány před podpisem 
Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu byly předány tyto interní předpisy SD: 

a. pro místo plnění na DNT a/nebo DB: 

• SDAS_ST_0015r01 - Podmínky práce vybraných společností při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem ve společnosti Severočeské doly a.s.; 

• SDAS_MP_0072r01 - Vstup a vjezd zaměstnanců SD, dceřiných společností, dodavatelských firem a 
jiných fyzických osob do areálu; 

• SDAS_PA_0052r00 - Zásady ochrany před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami na SD; 
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• SDAS_MP_0081r00- Propustkový řád SD a.s.; 

• SDAS_ST_0066r00 - Používání ochranných přileb a brýlí na SD; 

• SDAS_ST_0014r00 – Podmínky činnosti právnických a podnikajících fyzických osob na Severočeských 
dolech a.s. 

• SDAS_ST_0013r00 – Podmínky provozu, kontrol a údržby zařízení pro svařování plamenem, tvrdé 
pájení, dělení kovů a ohřev na SD a.s. 

b. pro místo plnění na DNT: 

• interní předpisy SD uvedené v bodě II. 10. a Pravidel BOZP; 

• SDDT_PR_0026r00 – Bezpečnostní opatření pro práce v oblastech zasažených hlubinnou těžbou na 
lomu DNT; 

• SDDT_PP_0103r00 - Vjezd vozidel do prostoru DNT; 

• SDDT_PP_0112r00 – Evidence zaměstnanců na DNT. 

c. pro místo plnění na DB: 

• interní předpisy SD uvedené v bodě II. 10. a Pravidel BOZP; 

• SDDB_PP_0107r00 - Vjezd vozidel do prostoru DB; 

• SDDB_PP_0115r00 - Evidence zaměstnanců na DB; 

• SDDB_PR_0036r00 - Bezpečnostní opatření pro práce v oblastech zasažených hlubinnou těžbou na 
lomu Bílina. 

III. Oblast požární ochrany 

III.1. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů týkajících se požární ochrany. Tento závazek se týká všech 
zaměstnanců Zhotovitele. 

III.2. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně majetku, zaměstnanců vlastních i SD (a 
Objednatele, pokud je odlišný od SD) a všech dalších osob, které se kdykoliv přímo nebo nepřímo podílejí na 
činnostech Zhotovitele spojených s požární ochranou. 

III.3. Zhotovitel je povinen seznámit se s místem a veškerými riziky, které mohou být spojeny s prováděním 
Předmětu plnění. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu 
prováděných prací. 

III.4. Zhotovitel jmenuje písemně, v protokolu o předání pracoviště, odpovědného zaměstnance pro požární 
ochranu, který bude odpovědný za dodržování předpisů o požární ochraně. 

III.5. Zhotovitel je povinen na pracovištích – místě plnění v Areálech SD, zajistit dodržování interních předpisů SD 
(a Objednatele, pokud je odlišný od SD), které byly Zhotoviteli písemně/elektronicky předány před podpisem 
Smlouvy. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že mu byly předány tyto interní předpisy SD: 

a. pro místo plnění na DNT: 

• SDDT_MP_0069r00 - Práce s otevřeným ohněm na DNT – plnění vyhlášky MV ČR č. 87/2000 Sb. 

b. pro místo plnění na DB: 

• SDDB_SM_0054r00 - Práce s otevřeným ohněm na pracovištích DB 

III.6. Pokud SD novelizuje výše uvedené interní předpisy, budou tyto bez zbytečného odkladu předány Zhotoviteli. 

III.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístup k hasicím přístrojům a požárním hydrantům případně k dalším věcným 
prostředkům a zařízením požární ochrany. 
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III.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny prostředky požární ochrany instalované SD (a Objednatelem, 
pokud je odlišný od SD) zůstaly neporušené, nepoškozené a byly udržovány v provozuschopném stavu v 
souladu s platnými předpisy. 

III.9. Zhotovitel je povinen nahlásit vedoucímu HS, odboru nebo správci majetku SD použití, ztrátu nebo poškození 
věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení a nahradit všechny náklady SD (a 
Objednatele, pokud je odlišný od SD), které vzniknou při opětovném uvedení těchto do provozuschopného 
stavu v důsledku nedodržení předpisů o požární ochraně. 

IV. Environmentální oblast 

IV.1. Zhotovitel je odpovědný za případné porušení předpisů na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady 
a zavazuje se škody vzniklé v souvislosti s prováděním Předmětu plnění na své náklady neprodleně odstranit. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje uhradit případné pokuty, vyměřené SD (a Objednateli, pokud je odlišný od SD) 
za škody na životním prostředí, pokud tyto škody vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy a/nebo náklady 
SD (a Objednatele, pokud je odlišný od SD) vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele 
stanovené pro environmentální oblast. 

IV.2. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na předaných 
prostorách, které jsou místem plnění Smlouvy, je Zhotovitel povinen provádět v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a dalších souvisejících předpisů a nařízení. 

IV.3. Zhotovitel se při provádění Předmětu plnění zavazuje dodržovat hygienické a ekologické předpisy na 
předaném pracovišti-staveništi Objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek 
závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek 
dle příslušných předpisů. 

IV.4. Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby 
nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. Každý únik 
bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému dispečinku SD. 

IV.5. Zhotovitel je povinen udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění, na své náklady 
odstraňovat odpad a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit odstranění vzniklých odpadů v souladu s 
právními předpisy. 

 

 

 

 


