MOL Česká republika, s.r.o.

RET_3_G6.1_CZ
HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu
Příloha č. 4

Minimální HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu
Dodavatel je odpovědný za plnění níže uvedených požadavků, které musí zajistit při výkonu
svých činností na čerpacích stanicích MOL Česká Republika, s.r.o.. To samé platí také pro
subdodavatele dodavatelů.

I. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY
1. Dodavatel je plně odpovědný za bezpečné plnění jakékoliv činnosti požadované oddělením
Maloobchodu v souladu s legislativními požadavky a požadavky oddělení Maloobchodu (dále
„Maloobchod“). Dodavatel je odpovědný za své subdodavatele a za zajištění, že subdodavatelé
plní tyto požadavky.
2. Dodavatel musí mít vypracovaný písemný pracovní postup pro kritické činnosti (HSE plán, tzv.
plán BOZP, dále jen HSE plán): práce s nebezpečím vzniku požáru, práce ve výškách, práce ve
stísněných prostorech, práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 0-1-2) a/nebo požáru,
výkopové práce, zvedání břemen, práce související s izolací energie před zahájením prací
(podrobný plán pro každou činnost samostatně). Tyto pracovní postupy musí obsahovat analýzu
HSE rizik (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana před požárem a ochrana životního
prostředí) a zhodnocení těchto rizik s ohledem na nebezpečí na čerpacích stanicích (dále
„ČS“), na požadavky na bezpečnost a/nebo jiná HSE opatření (např. požadované osobní
ochranné pracovní prostředky, kontroly bezpečnosti atd.). Dodavatelé musí zabezpečit, aby jejich
zaměstnanci, resp. osoby jednající a vystupující jejich jménem, byly s těmito pracovními postupy
prokazatelně seznámeni. Tyto pracovní postupy musí být k dispozici na místě výkonu práce.
3. Dodavatel si musí být vědom, že provozovatel ČS (nebo jeho zástupce), zástupce
Maloobchodu a samotný dodavatel, jsou oprávnění a povinní zastavit realizaci jakékoliv
práce/činnosti, která není prováděna v souladu s těmito požadavky a která by mohla ohrozit
zdraví, bezpečnost, majetek či životní prostředí.
4. V případě, že dodavatel usoudí, že není možné provádět práce na ČS bezpečným způsobem
za provozu ČS, musí požádat o přerušení provozu ČS, a to na nezbytně nutnou dobu.
5. V případě stavby, rekonstrukce, demolice ČS a v případech, kdy bylo nutné přerušit běžný
provoz ČS, musí být zdokumentován postup předání/převzetí staveniště.
6. Pokud na stejném pracovišti a ve stejném čase pracuje více dodavatelů (a/nebo
subdodavatelů), je nutné, aby byly před zahájením prací písemně definovány HSE odpovědnosti
a tyto odpovědnosti byly podepsány jednotlivými dodavateli. Maloobchod si vyhrazuje právo toto
definování upravovat a rozhodovat o přerozdělení odpovědností mezi dodavateli.
7. Zaměstnanci dodavatelů musí být prokazatelně seznámeni s HSE požadavky pro ČS
a s pracovními postupy pro kritické činnosti (včetně výsledků analýzy rizik). Požadavky
definované pro dodavatele jsou platné také pro subdodavatele. Povinností dodavatelů je
zabezpečit, aby byli subdodavatelé s těmito požadavky seznámeni a aby je dodržovali.
8. Před zahájením prací se musí zaměstnanci dodavatele prokázat provozovateli ČS identifikační
kartou školení HSE s uvedením důvodu ke vstupu na ČS nebo kopií jiného dokladu o absolvování
školení HSE (např. Prezenční listina). Identifikační kartu školení HSE – Průkaz zaměstnance
dodavatele (Příloha č. 5) vydá Maloobchod na základě absolvování specifického školení HSE pro
práci na ČS a úspěšného vykonání zkušebního testu. Platnost školení je 12 měsíců.
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9. Zaměstnanci dodavatele se mohou pohybovat a zdržovat pouze v místech určených pro
realizaci práce dodavatele (kromě obvyklých potřeb).
10. Před zahájením a po ukončení prací je dodavatel povinen minimalizovat všechna
bezpečnostní rizika. Dodavatel musí přerušit výkon práce, pokud se během realizace práce
změnily podmínky tak, že mohou ohrozit zdraví, životní prostředí nebo majetek.
11. Dodavatel je povinen přerušit výkon práce v exteriéru a/nebo na zařízeních během bouřky.
12. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni provést práce na ČS dle pracovních postupů
dodavatele.
13. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat pokyny, příkazy a omezení dle
bezpečnostního značení, které se nachází na ČS.
14. Dodavatel je povinen splnit veškerá potřebná a stanovená opatření (např. z povolení k práci),
která se týkají ochrany před požárem a bezpečnosti práce v prostoru a v okolí výkonu práce, a to
v průběhu práce i po jejím ukončení, a zajistit kontrolu vykonávání.
15. Pokud je staveniště/pracoviště předáno dodavateli a jeho činnosti byly ukončeny,
staveniště/pracoviště musí převzít Maloobchod nebo pověřený zástupce na základě písemného
protokolu.
16. Během stáčení PHM nebo LPG do skladovacích nádrží jsou všichni dodavatelé pracující v
exteriéru ČS povinni zastavit svoji práci. To samé se doporučuje pro dodavatele pracující v
interiéru.
17. Dodavatel musí nepřetržitě kontrolovat pracoviště a postup prací.
18. Zaměstnancům dodavatele není povoleno používat mobilní telefony v prostorách ČS (kromě
shopu ČS).
19. Dodavatel je povinen informovat Společnost o svých budoucích subdodavatelích. Pokud není
možné o subdodavateli informovat před uzavřením smlouvy, poskytne dodavatel tuto informaci
nejpozději 3 dny před začátkem výkonu práce daného subdodavatele.
20. Počet úrovní subdodavatelů je omezen. V případě investičních projektů, kde je předpoklad
většího rozsahu projektu, jsou povoleny dvě (2) úrovně subdodavatelů, v ostatních případech
jedna (1) úroveň subdodavatelů. Pokud dodavatel vyžaduje v případě investičních projektů více
úrovní subdodavatelů, musí být tento požadavek schválen (vedoucím pracovníkem třetí (3) řídící
úrovně).
21. Dodavatel si nesmí najmout subdodavatele na činnosti, které se smluvně zavázal provést
vlastními kapacitami. Výjimku lze udělit (vedoucí pracovník na třetí (3) řídící úrovni), pokud musí
dodavatel systematicky najímat subdodavatele z důvodů kapacitních či geografických.
22. Dodavatel je odpovědný za své subdodavatele, přičemž dodavatel musí zabezpečit
přítomnost HSE dozoru (ABT – autorizovaný bezp. technik) při vykonávání vysoce rizikových
komplexních prací; pro případ středního, nízkého rizika je tento požadavek doporučen.
23. Všichni dodavatelé, subdodavatelé a jejich zaměstnanci, kteří vykonávají práce s vysokým
rizikem nebo komplexní práce (viz. níže uvedená definice) ve společnosti MOL Česká republika,
s.r.o., musí mít od 1. ledna 2017 Certifikaci SCC/VCA. OSVČ musí mít kvalifikaci B-VCA. Bez
prokazatelně platné certifikace nebude dodavateli umožněn vstup a výkon činnosti ve společnosti
MOL Česká republika, s.r.o.
Certifikace Safety Certificate Contractors (SCC)**
SCC* - zaměřené na kontrolu pracoviště (pro společnosti s počtem osob méně než 35 (včetně živnostníků)
SCC**- zaměřené na kontrolu pracoviště a HSE strukturu (včetně HSE politiky, organizace, řízení zlepšení)
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Slovník pojmů:
Komplexní práce

Je definována jako práce trvající více než 120 člověko-dní a zahrnuje
paralelně práci minimálně 2 dodavatelů nebo subdodavatelů (např. práce
na staveništi, demolice, instalace potrubních rozvodů, generální revize,
apod.).

Kategorie rizik prací

Kategorie rizika prací je specifikována na základě kombinace HSE
kritických činností a prostředí, ve kterém se práce provádí. Pokud se
předpokládá výkon několika činností souběžně (např. malířské práce,
výměna oken), musí být aplikována kategorie "vysoké riziko".
HSE kritické
činnosti
aktivity

Bez HSE
kritických
činnosti

Prostředí s vysokou mírou
ohrožení zpravidla na
technologii ČS

Vysoké riziko

Střední riziko

Prostředí s nízkou mírou
ohrožení (práce v
administrativních
prostorách bez potřeby
vypnutí / odpojení energií)

Střední riziko

Nízké riziko

Kategorie rizik

Kritické (vysoce rizikové) HSE činnosti jsou zejména:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Činnosti, na které je potřeba vydat písemné „Povolení k práci“, ve smyslu Obecných
požadavků na dodavatele.
Práce s ohněm (svařování, řezání plamenem, pálení, broušení).
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou (> 1,5 m).
Oprava a údržba technologického zařízení.
Práce v uzavřeném / stísněném prostoru.
Výkopové práce 1,2 m.
Kritické zvedání břemen (pomocí mechanismů ve stísněných prostorách, na malém
pracovišti, hmotnostně těžká a rozměrově náročná břemena apod.)
Práce na rekonstrukci, modernizaci, realizaci nového projektu a likvidaci stavby.
Práce vyžadující vypnutí (odpojení) energií (plyn, elektřina, chemikálie, tlak, mechanické síly,
hydraulické síly, gravitační síly, tepelná energie, apod).
Vrtné práce.
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ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Základní bezpečnostní pravidla jsou pravidla pro rizikové práce, jejichž nedodržení znamená
zvýšení pravděpodobnosti vážného úrazu či usmrcení. V pravidlech jsou zdůrazněny činnosti,
které může jednotlivec provést za účelem ochrany sebe sama i ostatních. Dodržovat pravidla je
povinen každý dodavatel, subdodavatel. Nedodržení „Základních bezpečnostních pravidel“ bude
postihováno dle části VI. těchto „Mininimálních HSE požadavků na dodavatele Maloobchodu“.
Znění základních bezpečnostních pravidel:
1. zákaz kouření mimo míst k tomu určených a při práci se zvýšeným nebezpečím vzniku
požáru nebo výbuchu,
2. prověřit vypnutí (odpojení) energií před zahájením prací,
3. provádět práce na základě příslušného povolení a dodržovat podmínky stanovené v
povolení,
4. používat předepsané Osobní ochranné pracovní prostředky,
5. provést měření koncentrace nebezpečných par vždy, když je to potřebné,
6. nevykonávat práce ve výkopech bez jejich zabezpečení,
7. neodstraňovat bezpečnostní značení a nevyřazovat z činnosti bezpečnostní zařízení/prvky,
8. neporušovat zásady bezpečné manipulace s břemeny,
9. nevykonávat práci pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
10. dodržovat pravidla a zasáhnout v případě jejich porušení.

III. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POVĚŘENÍ K PRÁCI A/NEBO „POVOLENÍ K
PRÁCI“ A/NEBO MĚŘENÍ KONCENTRACE NEBEZPEČNÝCH PAR
1.

Dodavatel může vykonávat následující činnosti pouze na základě vydaného písemného
„Povolení k práci“:

Práce s nebezpečím vzniku požáru (tiskopis A) - Příloha č.2:
► svařování (včetně kyslíko-acetylenové svařování, svařování elektrickým obloukem, řezání,
ohřívání, žíhání, kalení, připojování a jiné úpravy kovů nebo zpracování při použití hořlavého
plynu s kyslíkem nebo stlačeného vzduchu, elektrické žíhání svárů);
► ostatní práce s otevřeným ohněm (např. opalování barev plamenem, horkým vzduchem,
rozmrazování země, zamrzlého nebo ztuhlého produktu v potrubí nebo v nádržích, ohřívání
asfaltu, spalování odpadního materiálu, lepení hořlavých podlahových a střešních krytin,
obkladů stěn a stropů pomocí ohně, elektrotepelných spotřebičů a zařízení nebo hořlavých
lepidel apod.);
► obrábění kovů (vrtání, broušení), nedestruktivní ultrazvukové, rentgenové nebo
elektromagnetické zkoušení, čistící práce při použití tlakového zařízení, krátkodobé použití
elektrických zařízení a přístrojů, elektrických spotřebičů, elektrických mechanických nástrojů,
které nejsou v provedení EX;
► práce s pneumatickými vrtačkami a výkopové práce (ikdyž nejsou hlubší než 1,3 m);
► oprava a údržba technologických zařízení, která jsou klasifikována jako tlaková;
► oprava a údržba technologických zařízení, kde se nachází látka s teplotou vyšší než 50 °C;
► otevření a oprava měřicí a řídící techniky, která se nachází v prostorách v nevýbušném
prostředí, otevření nebo oprava zařízení, kde se nachází nedýchatelný vzduch (např. dusík,
sirovodík, oxid uhelnatý apod.);
► jakékoliv ostatní údržbářské a stavební/demoliční práce s použitím otevřeného ohně nebo při
nichž mohou vznikat jiskry na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
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Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu (ZONA 0-1-2)
► veškeré práce prováděné v prostředí s nebezpečím výbuchu, kromě stáčení, musí být

prováděny v souladu s §6 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (viz Příkaz V).
► Minimální bezpečnostní požadavky pro stáčení jsou upraveny v řídícím aktu RET_3_R1_SN2
Příjem a stáčení motorových hmot na čerpacích stanicích MOL Česká republika, s.r.o.
Práce zahrnující vstup do stísněných / uzavřených prostor (tiskopis A) Příloha č.2:
► Stísněný prostor je jakýkoliv prostor, který je dostatečně velký, aby do něj pracovník vstoupil,
ale má omezené možnosti pro vstup nebo výstup a není projektován pro nepřetržitou činnost
pracovníka. Aby byl prostor klasifikován jako stísněný prostor, musí splňovat všechna tato
kritéria. Stísněnými prostory jsou například nádrže, šachty, některé tunely, kobky
energetických rozvodů, ostatní technologické nádoby apod. Fyzikální a atmosférická
nebezpečí často spojená se stísněnými prostory mohou být příčinou vážného úrazu nebo
smrti pracovníků. K hlavním faktorům, které vedou ke vzniku úrazů ve stísněném prostoru,
patří neschopnost rozpoznat a kontrolovat tato nebezpečí a nepřiměřené nebo nesprávné
hlášení havárie. Vstup do stísněného prostoru / práce ve stísněném prostoru znamená mít
některou část těla uvnitř stísněného prostoru.
► Výkopové práce, které zahrnují vstup do prohlubní, struh a příkopů hlubších než 1,3 m, jsou
také považovány za práci ve stísněném prostoru.
Práce ve výškách (tiskopis B) - Příloha č.3:
► prací ve výšce se rozumí veškerá práce vykonávaná tak, že pracovník je jednou nohou ve
výšce 1,5 metru nebo více nad úrovní podlahy, kde není žádná pevná plošina nebo schválené
lešení
Kritické zvedání (tiskopis B) - Příloha č.3:
► Zvedací úkony (činnosti, při kterých je přemisťováno břemeno), které zahrnují:
o zařízení/technologie pro zvedání (přenášení) břemen v kritických zónach (např. výbušné
zóny),
o zvedání speciálních břemen, jako jsou konstrukce, mobilní jeřáby apod.
► nebo kde je na základě legislativy nebo interních směrnic požadována příprava Plánu pro
zvedání břemen.
Výkopové práce (tiskopis B) - Příloha č.3:
► práce, které zahrnují ruční výkop nebo hloubení zemského povrchu s odstraněním zeminy,
kde vyhloubení v technologickém prostředí má hloubku větší než 1,3 metru.
Práce probíhající při vypnutí (odpojení) energií (tiskopis B) - Příloha č.3:
► Práce probíhající při vypnutí (odpojení) energetických zdrojů. Zdroj energie je jakýkoliv
elektrický, mechanický, hydraulický, pneumatický, gravitační, chemický (včetně LPG a CNG),
jaderný, tepelný nebo jiný energetický zdroj, který může způsobit úraz.
2. V případě práce na elektrickém zařízení s napětím 1000V a více nebo práce v blízkosti
takových zařízení, kde by mohlo dojít k ohrožení, je požadován Příkaz "B" dle ČSN 343100
(Bezpečnostní požadavky na obsluhu a práci na elektrických zařízeních) a Vyhlášky č.
73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky
k zajištění jejich bezpečnosti. „Pověření k práci“ - Všeobecné pověření k práci (Příloha č.4)
„Pověření k práci“ musí obsahovat minimálně následující informace:
 datum, osoba vykonávající práci, společnost, číslo objednávky, číslo povolení
 adresa ČS
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 předepsané práce pro daný den (např. natírání přestřešení, oprava výmolů / děr na
manipulační ploše atd.)
 nebezpečí spojené s prací (např. pád z výšky, provoz vozidel, auta v pohybu, úraz
elektrickým proudem atd.)
 kontroly / opatření použité pro odvrácení nebezpečí (např. ochranné zábradlí, zátarasy,
osobní ochranné pracovní prostředky, uzamčení / označení (Lockout / Tagout) atd.)
 podpis dodavatele (vydavatele pověření k práci) a provozovatele ČS nebo odpovědného
pracovníka obsluhy – vedoucího směny.
Kompetentní pracovník dodavatele - vydavatel „Pověření k práci“, řádně proškolený a písemně
oprávněný, je odpovědný za vydání „Pověření k práci“.
Provozovatel čerpací stanice nebo odpovědný pracovník obsluhy - vedoucí směny je odpovědný
za vyžádání vydaného „Pověření k práci“ před zahájením práce a za potvrzení data a času
zahájení práce a data a času ukončení práce. Rovněž je povinen provést příležitostnou kontrolu
dodržování podmínek uvedených v „Pověření k práci“ a v případě jakéhokoli nedostatku požádat
o zastavení práce a o nápravu nedostatku.
„Pověření k práci“ musí být vydáno a podepsáno ve 2 vyhotoveních: jedno vyhotovení pro
kompetentního zástupce dodavatele na staveništi a jedno vyhotovení pro provozovatele ČS.
Jedno „Pověření k práci“ může být vydáno pouze pro jeden typ práce a pouze pro jednoho
dodavatele. Pokud více dodavatelů realizuje jednu a tu samou činnost, musí být vydáno
samostatné „Pověření k práci“ s uvedením příslušné totožnosti.
„Povolení k práci“ musí obsahovat minimálně následující informace:

1.Specifikace
povolení

- obecná práce (činnost, která nezahrnuje práci s nebezpečím
vzniku požáru nebo vstup do stísněných prostor)
- práce s nebezpečím vzniku požáru
- vstup do stísněných prostor
- vjezd auta do nebezpečného prostoru
-

2. Základní údaje

-

3. Charakteristika
práce, potenciální
nebezpečí, rizika a
důsledky

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

identifikační číslo povolení (specifické identifikační číslo)
objednávající organizace
číslo objednávky pro práci (pokud je použitá)
prostor/místo práce (přesně stanovené místo, kde bude práce
vykonávaná, včetně zobrazení identifikačních čísel použitých
zařízení)
název dodavatelské společnosti / počet pracovníků (na stejném
povolení nemohou být uvedení pracovníci více společností)
identifikační číslo zplnomocnění (přiložená kopie zplnomocnění)
datum a čas, kdy bylo povolení vydáno (nemůže být uveden
dřívější nebo pozdější čas než skutečný čas při vydání)
platnost povolení (bez ohledu na případné prodloužení)
popis práce (1-2 stručné věty s jasným popisem vykonávané
práce)

Podle technologie / okolností / prostoru / okolí práce: charakteristika
práce (mechanická, s použitím elektrické energie, s použitím přístrojů,
práce ve stísněném prostoru, práce s nebezpečím vzniku požáru,
zkouška tlaku, zvedání, lešení, výkopové práce, souběžné práce atd.)
- zdroje nebezpečí (pohybující se stroje, padající předměty, hluk,
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4. Příprava
prostoru

A. Prostor

B. Zařízení

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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vibrace, elektřina, vysoký tlak, podtlak apod.)
charakteristika nebezpečných materiálů (výbušné, hořlavé, toxické,
karcinogenní, mutagenní, škodlivé, žíravé plyny, tekuté, pevné,
částečky apod.)
nebezpečné materiály (HC, H2S, NH3, CO, SO2, HF, NOx atd.)
potenciální důsledky (výbuch, oheň, otrava, popáleniny (chemické),
udušení, popáleniny (fyzikální), opaření, elektrický šok, pád z
výšky, zasypání / utonutí, jiné fyzické škodliviny atd.)
vjezd vozidel do nebezpečných prostor (s uvedením registračního
čísla a místa pro parkování)

Podle povahy rizik / nebezpečí prostoru / technologie zabezpečit, aby
byl bezpečný pracovní prostor zajištěn ze strany toho, kdo povolení
vydává nebo ze strany toho, pro koho je povolení vydáno.
Všechny uvedené kroky by měly zajistit bezpečný výkon práce v
pracovním prostoru, např.:
- izolovaný / oplocený pracovní prostor
- uzavřený pracovní prostor
- umístění bezpečnostního značení
- úklid prostoru
- oplachování (umývání) pracoviště / zařízení
- použití zakrývacích materiálů (vlhká plachta)
- pokrytí pěnou
- zakrytí šachet, kanalizace, utěsnění sifónu
- podepření
- označení únikových cest
- jiné (definovat přesně co / jak)
Všechny uvedené kroky by měli zajistit další bezpečný výkon práce na
jednotlivých zařízeních, např.:
- oddělení od živých částí (uvedením postupu)
- a) žádná elektrická připojení nebo
- b) elektrická připojení jsou vypnutá a uzemněná
- a) žádné topení nebo
- b) systém topení je izolovaný
- a) žádné záření nebo
- b) zdroj záření je izolovaný
- snížení tlaku
- vyprázdnění / vysušení
- provedené odplynění / odvětrání / otevření do ovzduší
- propláchnutí vodou
- zalití vodou
- provedené odpaření
- inertní prostředí (například: výměna katalyzátoru ve speciálních
případech atd.)
- vytvoření inertního prostředí
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- čištění
- vhodná vnitřní teplota (splňující místní / zákonné podmínky)
- příprava pro práce s nebezpečím vzniku požáru a / nebo práce se
vstupem do stísněných prostor
- jiné (přesně definované)
Definované vydavatelem povolení v souladu s předešlými body, např.:
- požadované podrobné analýzy nebezpečí
- požadované podrobné pracovní instrukce
- potřebná koordinace po dobu souběžných činností (kým)
- použití “základních” OOPP (definované legislativní úpravou a
technickými normami) je vždy povinné, např.:









ochranné antistatické oblečení
ohnivzdorné ochranné oblečení
ochranné oblečení odolné proti opotřebení








ochranná maska na tvář

ochranná přilba
ochranné brýle
ochranná obuv

jiné (specifikovat)
- používání doplňkových OOPP (vlastnost/druh může být posouzeno
vydavatelem povolení, za specifikaci a jejich zabezpečení je
zodpovědný zaměstnavatel), např.:
5.Dodržování /
splnění /
zabezpečení
bezpečnostních
směrnic
pracovníky držitele
povolení

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

ochrana sluchu
ochranné rukavice (specifikovat)
dýchací pomůcky (specifikovat)
ochrana před pádem (specifikovat)

jiné (specifikovat)
- průběžné (kontinuální) / periodické (určit periodicitu) měření
koncentrace nebezpečných par (definovat potencionální skupiny:
O2, hořlavé – v případě povolení pro vstup do stísněných prostor a
pro práci s nebezpečím vzniku požáru je vždy povinné průběžné
(kontinuální) měření)
- zajistit komunikaci mezi pracovníky (postup má být definovaný,
např. vizuálně, hlasem, rádiem, lanem, a jiné)
- požadované používání nejiskřivých nástrojů
- požadované osvětlení do výbušného prostředí
- požadované zařízení (elektrické) do výbušného prostředí
- požadované nízkonapěťové zařízení (12 – 24 V)
- požadovaný oddělovací transformátor
- požadovaná možnost hašení požáru (typ a hmotnost hasícího
přístroje nebo jiné možnosti, např. namontované požární hadice
připravené na použití, atd.)
- požadované udržování vlhkosti/ pokrytí pěnou
- utěsnění / zakrytí šachet, kanalizace, sifónů
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- použití zakrytí (vlhká plachta)
- požadovaný dozor ze strany dodavatele (v případě povolení pro
vstup do stísněných prostor musí být zabezpečení vždy minimálně
2 osoby / dozorující)
- požadovaný dodatečný dohled hasičů
- požadovaná inertní atmosféra
- požadované dodatečné / speciální školení
- jiné bezpečnostní požadavky / směrnice
6. Měření
koncentrace
nebezpečných par
– počáteční testy
na přítomnost
plynů

Podmínkou pro vydání „Povolení k práci“ je následující měření, které je
vykonané vydavatelem povolení nebo jeho zástupcem:
- kyslíku (%)
- hořlavého plynu (LEL)
- toxického plynu (mg/m3)
- teploty (°C)
Je nutné uvést datum a čas měření, jméno a podpis osoby, která
měření realizovala, přiložené doklady o testovacím zařízení.

7. Seznam
pracovníků a
kontrolorů;
Podklady a podpisy
všech
zúčastněných stran

jména, pracovní pozice, identifikační čísla požadovaných
zákonných povolení (např. číslo prohlídky protipožární ochrany,…)
jména, pracovní pozice, kontakty a podpisy všech zúčastněných
stran v procesu vydávání „Povolení k práci“ (příjemce povolení,
vydavatel povolení, jiná zúčastněná osoba)

8. Prodloužení

2x – 4x, pokud nejsou změněny podmínky; rovněž jsou potřebné
podpisy a stejné podklady ze strany příjemce povolení a vydavatele
povolení; v případě, že je možné aplikovat testy na přítomnost plynů,
také dodatečné údaje o těchto testech.

9. Kontroly (dozor)

Záznamy o kontrolách stanoviště po dobu práce (vyplňování není vždy
povinné).

10. Ukončení
povolení

Po ukončení práce (nebo v případech, kdy je to nutné) musí být
„Povolení k práci“ ukončeno zástupcem vydavatele povolení a
příjemcem povolení s tím, že je zaznamenán důvod ukončení, datum,
čas, jména a podpisy výše uvedených osob.

„Povolení k práci“ může být požadováno pro jakoukoli činnost, pokud o to požádá provozovatel
ČS nebo zástupce Maloobchodu.
Dodavatel musí při vydávání písemného „Povolení k práci“ (pokud ČS zůstává v provozu)
spolupracovat s pracovníkem "smluvní společnosti provozující služby v oblasti a BOZP a PO“
(dále jen smluvní společnost), případně zástupcem oddělení SD & HSE a provozovatelem ČS.
„Povolení k práci“ musí být vydáno a podepsáno ve 2 vyhotoveních: jedno vyhotovení je předáno
příslušnému zástupci dodavatele na staveništi a jedno vyhotovení je odevzdáno provozovateli ČS
(pokud ČS zůstává v provozu).
Jedno „Povolení k práci“ může být vydáno pouze pro jeden typ práce a pouze pro jednoho
dodavatele. V případě, že více dodavatelů realizuje tutéž kritickou činnost, musí být vydáno
samostatné „Povolení k práci“, pro každého dodavatele zvlášť.
Hotové „Povolení k práci“ musí být uloženo v průhledném obalu nebo ve velkém zapínatelném
obalu a musí být snadno dostupné v jakémkoliv okamžiku po dobu trvání práce.
„Povolení k práci“ je platné pouze po dobu a čas, který je uveden na Povolení k práci. Platnost
může být prodloužena vydavatelem povolení pouze, pokud nejsou povolené práce do
Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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stanoveného termínu dokončeny a nedošlo ke změně okolností. Jedno „Povolení k práci“ nemůže
být použito déle než na jednu pracovní směnu (maximálně 12 hodin).
„Povolení k práci“ pro práci s nebezpečím vzniku požáru a pro práci ve stísněných prostorech
může být vydáno a požadovaná měření koncentrace nebezpečných par pro tato povolení mohou
být provedena pouze zaměstnanci dodavatele, kteří jsou řádně proškoleni. Vydavatel těchto
povolení nebo pověřený pracovník (nebo třetí strana) jednající jeho jménem musí kontrolovat
plnění podmínek, která jsou definována v povoleních, tak často, jak je požadováno.
Dodavatel je odpovědný za seznámení svých zaměstnanců s obsahem Povolení k práci, za
implementaci bezpečnostních opatření stanovených v „Povolení k práci“ a za zajištění trvalého
dozoru povolených prací.
Po ukončení povolených prací musí být do „Povolení k práci“ zapsán přesný čas ukončení prací a
staveniště musí být odevzdáno kompetentnímu zástupci Maloobchodu.
Vydané „Povolení k práci“ musí být archivované na ČS po dobu nejméně 12 měsíců.
Pouze kompetentní osoba / osoby jsou oprávněné vykonávat práce, které vyžadují Povolení
k práci. Analýza bezpečnosti pracovního postupu (JSA):
Před zahájením každé práce (HSE kritické / rizikové činnosti), na které je vystaveno písemné
povolení k práci, je nutné provést tzv. Analýzu bezpečnosti pracovního postupu. Analýza
bezpečnosti pracovního postupu (dále jen "analýza") je jedním z několika způsobů identifikace
nebezpečí a ohrožení, které se používají v chemickém průmyslu.
Povinností realizátora prací bude vypracovat před zahájením prací výše uvedený dokument, který
předloží vystavovateli povolení. Po předložení tohoto dokumentu bude možné vystavit písemné
„Povolení k práci“ a začít výkon práce realizátorem. Metoda se provádí na pracovišti, kde budou
předmětné práce prováděny, před vystavením písemného Povolení k práci. Do procesu
provádění analýzy musí být zahrnuti všichni členové pracovní skupiny. Pokud během procesu
provedení analýzy není možná účast všech členů pracovní skupiny, je potřeba zajistit jejich
seznámení se s obsahem analýzy.
V případě rutinních (opakujících) se činností (svařování, broušení, stavba lešení atd) může být
analýza vypracována předem, členové pracovní skupiny ji ale musí zkontrolovat a seznámit se s
ní.
Uvedený dokument není potřeba vypracovat v případě, že dané práce jsou součástí HSE plánu,
resp. komisního stanovení podmínek k práci, nebo pokud je analýza rizik součástí pracovního /
technologického postupu pro danou práci. Analýza bezpečnosti pracovního postupu nenahrazuje
vystavení „Povolení k práci“.
Staveniště, která jsou předána dodavateli
V případě stavenišť, která byla předána dodavateli (kromě přestavovaných ČS v provozu), je
dodavatel kompetentní a plně odpovědný za vydávání povolení k práci. Požadavky pro „Povolení
k práci“ specifikované v tomto dokumentu však musí být dodržovány.
Staveniště, která nebyla předána dodavateli (ČS v provozu):
V případě stavenišť, která nebyla předána dodavateli a stavenišť, která zůstávají v provozu, je
postup pro vydávání „Povolení k práci“ následující:
 Dodavatel (realizátor prací) oznámí provozovateli ČS a smluvní společnosti, jež
zabezpečuje služby v oblasti BOZP a PO, zahájení prací nejméně 3 dny dopředu
 „Povolení k práci“ všeho druhu vyplní a potvrdí kompetentní zástupce dodavatele
(realizátora prací
 Kompetentní pracovník BOZP a PO Maloobchodu (specialista smluvní společnosti) potvrdí
správnost podmínek stanovených v „Povolení k práci“

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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 Provozovatel ČS vedoucí směny potvrdí na „Povolení k práci“ správnost údajů o době jeho
vystavení a o pracovnících realizátora prací, kteří budou uvedené činnosti na čerpací stanici
vykonávat.
Kontaktní osoby za smluvní společnost zabezpečující služby v oblasti BOZP a PO:
poskytne oddělení SD & HSE společnosti MOL Česká republika, s.r.o.
Povolení k práci / Povolení pro vysoce rizikové práce
Po přechodné období (do 31.12.2016) je povoleno používat formulář „Povolení k práci / Povolení
pro vysoce rizikové práce“ v souladu se směrnicí HSE 144 – Povolení pro vysoce rizikové práce.

IV. POŽADAVKY NA NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI, KTERÉ ZAHRNUJÍ VSTUP DO
STÍSNĚNÉHO PROSTORU A/NEBO PRÁCI S NEBEZPEČÍM VZNIKU
POŽÁRU A/NEBO JSOU VYKONÁVANÉ V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM
VÝBUCHU A/NEBO POŽÁRU
Níže popsaný soubor pravidel musí být vždy striktně dodržován jako minimální souhrn
požadavků pro činnosti uvedené v názvu kapitol, nesmí ale nahrazovat vhodnější a účinnější
podmínky stanovené v příslušných zákonech a interních směrnicích.
Poznámka: tento soubor pravidel se vztahuje na obecné / normální provozní podmínky a
nezahrnuje mimořádné situace, jako jsou havárie nebo nouzové / mimořádné události.
Práce vykonávané v prostředí s nebezpečím výbuchu, kromě stáčení, musí být prováděny
v souladu s §6 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (viz Příkaz V).
1. Předání / převzetí staveniště:
4.1
V těchto případech musí proces předání / převzetí staveniště vždy proběhnout mezi
oddělením Maloobchodu / pracovníkem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance
(pracovník musí být pro předání / převzetí staveniště písemně pověřen manažerem Maloobchodu
a musí postupovat dle Protokolu Maloobchodu) a mezi hlavním dodavatelem (platí rovněž pro
přípravné činnosti na staveništi popsané v bodě č. 2), a od tohoto okamžiku je určený zástupce
hlavního dodavatele (vyškolený oddělením Maloobchodu a současně písemně pověřený svým
zaměstnavatelem a oddělením Maloobchodu) odpovědný za vydávání „Povolení k práci“ v
souladu s tímto souborem minimálních závazných pravidel. Uvedené je nezbytné pro provádění
práce hlavním dodavatelem a subdodavateli. Tento dvoufázový postup předání staveniště může
být implementován jako jednofázový, je-li přítomna každá z uvedených stran. Přesné okolnosti
týkající se pracovního prostoru, rozdělení úkolů a odpovědností mezi oddělením Maloobchodu /
pracovníkem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance a hlavním dodavatelem (a jeho
subdodavateli) musí být definovány v zápisu (v protokolu) o předání staveniště tak, jak je
uvedeno výše.
4.2 V případě výstavby, přestavby, rozebrání, demolice čerpací stanice a v případech, kdy musí
být na ČS běžný provoz zastaven, je rovněž nutné provést protokolární postup předání a převzetí
staveniště. Předání staveniště je v těchto případech iniciováno manažerem Maloobchodu - Retail
Network Engineering & Maintenance (po konzultaci s oddělením SD & HSE a s manažerem
oddělení Maloobchodu, pokud je to nutné).
Protokolární postup musí být zdokumentován s následujícím minimálním obsahem:
 Jméno odpovědné osoby ze všech zainteresovaných stran
 Hranice staveniště
 Služba na staveništi
 Procesní a netechnologická rizika na staveništi
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Další nezávislí dodavatelé (subdodavatelé) pracující na staveništi
Požadovaná povolení pro výkon práce na staveništi
Systém vydávání povolení
Referent pro vydávání povolení
Požadavky na školení
Osobní ochranné prostředky nutné na staveništi
Pohotovostní signály (bezpečnostní značení a ostatní signály)
Úkoly a odpovědnosti v případě pohotovosti (havárie)
Požadavky na HSE dohled
Požadavky na nakládání s odpady
Požadavky na dopravu uvnitř staveniště

Na staveništi musí být k dispozici stavební deník staveniště tak, aby do něj mohly být zaznamenávány
všechny příslušné HSE připomínky a požadavky týkající se prací a vlastního staveniště. Záznamy do
stavebního deníku staveniště smí provádět kompetentní zástupce oddělení Maloobchodu.
Dodavatelé a subdodavatelé musí na staveništi nosit OOPP, které umožňují jejich identifikaci
(např. název společnosti atd.). Předák (mistr) dodavatele (a subdodavatelů) musí být viditelně
identifikovatelný, např. ochrannou přilbou jiné barvy, štítkem na přilbě, označením na uniformě
nebo na bezpečnostní vestě apod.
Pokud je na území (staveništi) více dodavatelů ve stejnou dobu, musí si vzájemně písemně
definovat rozdělení HSE odpovědností.
Definice rozdělení HSE odpovědností může být změněna pracovníkem smluvní společnosti, příp.
zástupcem oddělení SD & HSE. Pracovník smluvní společnosti, příp. zástupce oddělení SD &
HSE, si může rovněž vyhradit právo určit rozdělení HSE odpovědností mezi těmito dodavateli.
Účastníci předání staveniště jsou následující:
 zástupce (zástupci) oddělení Maloobchodu
 provozovatel ČS, pokud je požadována jeho spoluúčinnost
 pověřený vedoucí dodavatele
 zástupce (zástupci) ostatních dotčených jednotek a/nebo třetích stran, např. SD&HSE
Po předání staveniště dodavateli je dodavatel plně odpovědný za všechny HSE náležitosti. Po
ukončení všech činností dodavatele musí být staveniště předáno kompetentnímu zástupci
Maloobchodu. Staveniště může být nepřetržitě kontrolováno a/nebo dozorováno zástupci
Maloobchodu (např. Managementem, SD&HSE týmem apod.).
Kontaktní osoby oddělení Maloobchodu MOL Česká republika, s.r.o.:
Ing. Petr Roubal (Retail Network Engineering & Maintenance Manager)
telefon: +420 602 216 061
e-mail: petr.roubal@molcesko.cz
Tomáš Novotný (Retail Operations Manager)
telefon: +420 604 298 221
e-mail: tomas.novotny@molcesko.cz
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Kontaktní osoby oddělení SD&HSE MOL Česká tepublika, s.r.o.:
Ing. Miroslav Beznoska, PhD. (SD&HSE Manager)
telefon: +420 725 525 535
e-mail: miroslav.beznoska@molcesko.cz
Mgr. David Chaloupka, PhD. (Ochrana životního prostředí)
telefon: +420 602 208 750
e-mail: david.chaloupka@molcesko.cz
Radan Švrček (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
telefon: +420 727 882 058
e-mail: radan.svrcek@molcesko.cz
2. Příprava pracovního prostoru / staveniště
2.1. Po předání / převzetí pracovního prostoru / staveniště je hlavní dodavatel zodpovědný za
přípravu pracovního prostoru, aby zabezpečil možnosti pro bezpečnou pracovní činnost.
3. Vydávání „Povolení k práci“
3.1. Pro jakýkoliv typ nebezpečné činnosti (včetně vstupu do stísněného prostoru a / nebo práce
s nebezpečím vzniku požáru a / nebo práce, která je prováděna v prostředí s nebezpečím
výbuchu a / nebo požáru), která je zahrnuta nebo nezahrnuta do procesu předání / převzetí
staveniště, může být „Povolení k práci“ vydané pouze v souladu s analýzou nebezpečí přidělené
práce. Základní nebezpečí na ČS jsou definovány v Příloze č. 1.
Z tohoto důvodu je hlavní dodavatel odpovědný za přípravu analýzy nebezpečí, která je součástí
HSE plánu pro jeho vlastní činnosti i pro činnosti jeho subdodavatelů. HSE plán musí být
předložen oddělení SD & HSE ještě před zahájením prací na staveništi a musí být oddělením SD
& HSE schválen.
Před vydáním „Povolení k práci“ (oprávnění pro vstup do stísněného prostoru, „Povolení k práci“
s nebezpečím vzniku požáru) musí zaměstnanec hlavního dodavatele a vydavatel „Povolení k
práci“ (dodavatel) společně zkontrolovat pracovní prostor / staveniště přímo na místě a zde
vydavatel „Povolení k práci“ identifikuje / vyhodnotí podmínky k práci a na základě toho vydá
„Povolení k práci“ pro nebezpečné / rizikové činnosti. V jednoduchých případech může být toto
posouzení součástí procesu vydávání Povolení k práci, zadokumentováno v samotném vydaném
Povolení k práci. Jakýkoliv druh pracovní činnosti lze zahájit pouze tehdy, pokud pracovníci
absolvovali zdokumentovatelným způsobem (prostřednictvím dodavatele) bezpečnostní školení a
pokud mají potřebné licence, povolení a vzdělání pro výkon daných prací, které vyplývají ze
zákonných podmínek nebo interních řídících aktů - odpovědnost za uvedené nese dodavatel.
3.2. Před vydáním „Povolení k práci“ dodavatelem musí zástupci všech dodavatelů (včetně
hlavního dodavatele) písemně pověřit (zplnomocnit) své zaměstnance k vykonávání předmětných
nebezpečných prací a tento dokument musí obsahovat minimálně následující údaje:
O dodavateli:
 přesný název, datum vydání tohoto dokumentu
 jméno a pozice manažera, který je za práci odpovědný
 seznam zařízení a nástrojů, které se budou při práci používat (příslušná označení)
 prohlášení, že zaměstnanci, kterým byla práce přidělena, mají potřebnou kvalifikaci,
způsobilost, informace a zkušenosti potřebné pro danou práci, včetně školení BOZP a PO
(požární ochrana). Všechna zařízení, nářadí a přístroje, včetně osobních ochranných

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

Strana: 13/48
Verze: 5

MOL Česká republika, s.r.o.

RET_3_G6.1_CZ
HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu
Příloha č. 4

pracovních prostředků (OOPP), které se používají při práci, musí během práce plně
vyhovovat příslušným požadavkům a typu práce.
 podpis zaměstnavatele (zástupce dodavatelské společnosti, který má přímá
zaměstnavatelská práva k pracovníkům nebo jsou na něj tato práva částečně / plně
delegovaná).
O práci:
 lokalita / sídlo / provoz (pozemek)
 datum zahájení
 podrobný popis
O pracovnících:
 jména
 identifikační znaky zákonných povolení požadovaných pro různou práci a pracovní místa
Zplnomocnění musí být vždy připojeno k vydanému „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku
požáru a práci ve stísněném prostoru.
Před podpisem „Povolení k práci“ provozovatelem ČS / vedoucím směny a kompetentním
pracovníkem BOZP a PO který potvrdí správnost podmínek uvedených v povolení k práci, musí
tito vizuálně zkontrolovat, zda všechny údaje uvedené v plné moci jsou dostačující a pravdivé
(např. zařízení a nástroje použité pro práci ve stísněném prostoru, speciální zařízení do
výbušného prostředí a jsouli ve vyhovujícím stavu).
3.3 Pracovní činnost nemůže být povolena a prováděna, pokud se pracoviště nachází v zóně 0
nebezpečného prostředí (např. vnitřní část otevřené skladovací nádrže PHM nebo záchytné
havarijní jímky v pracovním prostředí technologie pracující s uhlovodíky atd., pokud nebylo řádně
připraveno). Pracovní činnost nemůže být povolena a prováděna, pokud koncentrace hořlavých
plynů v pracovním prostředí dosahuje nebo překračuje hranici LEL 20% - i v případě, že není
zařazeno do zóny 0.
4. Osobní přenosné detektory plynů
Z důvodu zajištění BOZP osob, které vstupují do zóny s možností výskytu výbušné, nedýchatelné
nebo toxické atmosféry, musí být tyto osoby vybavené osobními přenosnými detektory plynů.
4.1

Pokyny k osobním přenosným detektorům plynů:

Osobní přenosný detektor plynů (dále jen osobní detektor) je určen pro detekci a kontinuální
sledování koncentrace plynů v pracovním prostředí. Osobní detektor musí být vybaven dvěma
typy senzorů, které detekují O2, Ex. V případě možnosti výskytu jiných plynů je potřeba doplnit
osobní detektor o tyto senzory.
Povolené je používat pouze osobní detektor, od jehož poslední kalibrace neuplynula doba
delší než 180 dnů!
Bez osobního detektoru je zakázané vstupovat:
1. do prostoru, kde hrozí nebezpečí výbuchu (zóna 0,1,2),
2. do prostoru, kde hrozí snížení obsahu kyslíku v ovzduší pod 19 % resp. otrava H2S, CO
nebo jiným toxickým plynem,
3. do uzavřeného prostoru a do prostoru pod úrovní terénu.
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Nastavení výstražných signálů na osobním detektoru:
Druh plynu

Výstražný signál 1. stupně

Výstražný signál 2. stupně

O2

pokles pod 19%

nad 23%

Ex (CxHy)

5% DMV

20% DMV

4.2

Postup při signálech

Výstražný signál 1. stupně
Při zaznění prvního stupně výstražného signálu je potřeba přerušit práci a stisknout na osobním
detektoru tlačítko OK (potvrzení alarmu). Pokud dojde po stisknutí tlačítka OK k opětovnému
spuštění varovného signálu 1. stupně, zaměstnanec musí okamžitě opustit prostor, ve kterém se
nachází a kontaktovat osobu odpovědnou za pracoviště s cílem prověřit zdroj úniku plynu, resp.
nedostatek kyslíku.
Pokud je koncentrace kyslíku je rovna nebo je nižší než 19%, musí zaměstnanec okamžitě
opustit prostor, s výjimkou případů, kdy použije autonomní dýchací přístroj.
Výstražný signál 2. stupně
Při zaznění druhého stupně výstražného signálu musí zaměstnanec okamžitě přerušit práci a
ihned opustit prostor, ve kterém se nachází a kontaktovat osobu odpovědnou za pracoviště.
Pokud koncentrace kyslíku překročí 23%, musí zaměstnanec okamžitě opustit prostor.
4.3 Používání osobního detektoru
Pracovníci dodavatele musí mít při výkonu práce tam, kde je možnost výskytu nebezpečného
plynu, k dispozici minimálně dva osobní detektory plynu v každé pracovní skupině (uvedené v
písemném Povolení k práci). Rozmístění členů pracovní skupiny dodavatele musí být takové, aby
v případě výskytu ohrožení plynem okamžitě všichni členové pracovní skupiny zaregistrovali
výstražný signál osobního detektoru (neplatí pro práci v uzavřených prostorách a pod úrovní
terénu, kde musí mít osobní detektor každá osoba).
Pokud to není možné zajistit, musí se v každé pracovní skupině dodavatele nacházet takový
počet osobních detektorů, aby mohl každý její člen okamžitě zaregistrovat výstražný signál
osobního detektoru.
 osobní detektor musí být nošen viditelně a musí být umístěn v dýchací zóně (v okruhu do
cca 30 cm od úst / nosu). Je zakázáno jej nosit pod oděvem.
 před každým použitím musí pracovník zkontrolovat funkčnost osobního detektoru. Při zjištění
závady (např. upozornění na poruchu nebo jiné výstražné upozornění na displeji přístroje),
nebo při zobrazení nereálných naměřených hodnot (např. zvýšené naměřené hodnoty při
pobytu v zaručeně nezamořeném prostředí) musí okamžitě informovat svého nadřízeného o
tomto stavu.
 při zjištění poruchy se osobní detektor nesmí používat a je potřeba zabezpečit náhradní
osobní detektor.
 pokud dojde během pobytu v zóně výskytu nebezpečného plynu k selhání / vybití osobního
detektoru, je zaměstnanec povinen okamžitě opustit daný prostor a vyměnit osobní detektor
za funkční.
 při používání osobního přenosného detektoru je pracovník povinen přísně dodržovat návod k
obsluze, se kterým musí být prokazatelně obeznámen.
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5. Práce, která zahrnuje vstup do stísněných / uzavřených prostor
5.1.
Pokud není možné odstranit přítomnost jakýchkoli hořlavých nebo jinak nebezpečných
materiálů (škodlivé, toxické, jedovaté) nebo při omezeném větrání prostoru, je povinností během
celého výkonu práce neustále měřit koncentraci plynu - i když bylo provedeno prvotní měření
přítomnosti plynu před vydáním povolení pro vstup do stísněných prostor
Změřeny musí být následující parametry (před vydáním „Povolení k práci“ a průběžně během
výkonu práce):
 hořlavé výpary / plyny (LEL = limitní úroveň expozice)
 O2
 Škodlivé / toxické výpary/ plyny
5.2.

Škodlivé / toxické výpary, plyny a kyslík

V případě, že v prostředí jsou nebo by mohly být přítomny škodlivé / toxické plyny nebo by se
jejich koncentrace mohla zvýšit, nezávisle na koncentraci O2 (není podstatné, zda je pod nebo
nad 19 ppm), může být práce provedena pouze s použitím ochranného oděvu, který poskytuje
plnou ochranu těla a s použitím dýchacího přístroje, který je zcela nezávislý na okolním vzduchu.
V takových podmínkách jen permanentní měření hořlavých výparů / plynů (LEL) dostačující,
nesmí však být za žádných okolností přerušeno.
Poznámka:
 pokud jsou práce, které obnášejí vstup do stísněných prostor, prováděny v inertní atmosféře,
musí být neustále prováděno měření, které potvrdí, že inertní atmosféra je zachována. Pokud
není možné zajistit kontinuální zachování inertní atmosféry, nesmí být práce povolena.
 pokud jsou práce, které obnášejí vstup do stísněných prostor, prováděny v atmosféře, kde
může být koncentrace O2 vyšší než je běžná úroveň (nad 21 ppm), musí být koncentrace O2
neustále měřena a udržována pod hranicí 23 ppm, aby bylo možné vyvarovat se zvýšenému
nebezpečí požáru.
Pokud se koncentrace O2 pohybuje mezi 21 a 23 ppm, nemohou být povoleny žádné práce s
nebezpečím vzniku požáru a je možné použít pouze zařízení určená pro výbušná prostředí (režim
ochrany je popsán v bodě 4.3) a nejiskřivé nářadí.
V případě koncentrace O2 nad 23 ppm mohou být práce povoleny a provedeny pouze dle
speciálních technologických instrukcí, které jsou připravené / odsouhlasené v písemné podobě
všemi zúčastněnými stranami a vztahují se na danou činnost!
5.3. Hořlavé materiály
V případě práce, která je prováděna ve stísněném prostoru s výskytem nebo zvýšenou
koncentrací hořlavého materiálu, je nutné zajistit neustále měření hořlavých výparů / plynů (LEL),
které nesmí být za žádných okolností přerušeno a povinná jsou následující opatření:
 pokud je zamoření ovzduší do úrovně 5% LEL (limitní úrovně expozice) a je evidentní, že
znečištění nemůže během prací dosáhnout vyšší úrovně, může být práce s nebezpečím vzniku
požáru povolena. Pokud průběžné měření ukáže stoupající zamoření, musí být všechny práce
s nebezpečím vzniku požáru okamžitě zastaveny při dosažení úrovně 5% LEL.
 pokud je zamoření ovzduší vyšší než 5% LEL, nesmí být práce s nebezpečím vzniku požáru
a práce s použitím jiskřivých nástrojů povolena. Pokud je koncentrace zamoření mezi 5 20% LEL, mohou být povolena pouze zařízení (elektrická) určená pro výbušné prostředí a
nejiskřivé nářadí, které je určeno pro použití v kategorii zóny 1, výhradně pro skupinu použití
ll. a odpovídající kategorii plynů (A, B, C) a příslušné teplotní (T1-T6) klasifikaci (II 2 G E Ex d / i /
o / p / q IIA / B / C T1-6). Jakýkoliv statický výboj nebo statické jiskření musí být eliminováno.
Datum vydání: 30.3.2016
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 vstup do stísněného prostoru s koncentrací do 20% LEL může být povolen pouze pro ten
druh činností, které nezahrnují žádný typ práce s nebezpečím vzniku požáru nebo s použitím
jiskřivých nástrojů.
LEL
(Limitní úroveň expozice)

Činnosti ve stísněném prostoru

0 – 5%

5 -20%

nad 20%

Nezahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru

ano

ano

ne

Zahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru

ano

ne

ne

Práce ve stísněném / uzavřeném prostoru s koncentrací vyšší než 20% LEL nesmí být
povolena nebo vykonávana!
5.4. Čisté pracovní prostředí
V případě, že činnost (např. revize) je prováděna ve stísněném prostoru, který byl zcela vyčištěn
před výkonem této činnosti, přítomnost jakéhokoli druhu nebezpečných látek (hořlavé, škodlivé,
toxické) mohla být v důsledku toho vyloučena, vlastní činnost nemůže způsobit jejich vznik a
prostor je účinně odvětráván, tj koncentrace O2 je dostatečná (alespoň nad 19 ppm), není potřeba
použít celotělovou ochranu a dýchací přístroj. Také v těchto podmínkách je povinné nepřetržité
(kontinuální) měření koncentrace plynu, viz bod 4.1.
5.5. Další závazné otázky bezpečnosti
Všechna elektrická zařízení vyhovující výše uvedeným požadavkům, která se používají ve stísněném
prostoru - kde se může vyskytnout jakýkoliv "cizí" elektrický potenciál a způsobit nebezpečí
elektrického šoku - mohou být napájena elektrickou energií pouze přes oddělovací transformátor.
V případě prací, které vyžadují vstup do stísněného prostoru, musí být kromě pracovníků
pracujících uvnitř vždy přítomni minimálně 2 pracovníci vykonávající dozor / kontroloři - ze strany
dodavatele, který provádí práce - jejichž role nebo odpovědnost nesmí být jiná než dohled nad
prací a kteří v případě potřeby okamžitě zahájí zajišťovací činnost a záchranu pracovníků uvnitř.
Tito pracovníci vykonávající dozor / kontroloři musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními
prostředky stejné úrovně, musí mít zajištěnu nepřetržitou komunikaci s pracovníky uvnitř a musí
být vyškoleni, způsobilí a vybavení pro záchranné práce.
6. Práce s nebezpečím vzniku požáru a/nebo činnosti vykonávané v prostředí s
nebezpečím výbuchu a/nebo požáru
6.1.
Vzhledem k tomu, že při práci s nebezpečím vzniku požáru v prostředí s nebezpečím
výbuchu a / nebo požáru, která nezahrnuje vstup do stísněného prostoru, není možné bezpečně
vyloučit přítomnost nebo výskyt hořlavých nebo jiných nebezpečných materiálů (škodlivých,
toxických, jedovatých) - je kromě počátečního měření plynu před vydáním „Povolení k práci“ s
nebezpečím vzniku požáru vždy povinností nepřetržité (kontinuální) měření koncentrace plynu.
Je nutné měřit následující parametry (před vydáním „Povolení k práci“ a při nepřetržitém měření
během výkonu práce):
 hořlavé výpary / plyny (LEL)
 škodlivé/ toxické výpary / plyny
V případě, že práce zahrnuje vstup do stísněného prostoru, musí být dodržena také všechna
pravidla dle bodu 4.
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6.2. Škodlivé / toxické výpary, plyny
Pokud se v pracovním prostředí nachází nebo se mohou vyskytnout škodlivé / toxické výpary /
plyny, musí být v „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru uvedeno sledování jejich
koncentrace a způsob ochrany.
Pokud v pracovním prostředí nejsou přítomny škodlivé / toxické plyny nebo lze jejich výskyt
vyloučit, je dostačující, ale vždy povinné, měření koncentarce nebezpečných par / plynů (LEL).
6.3. Hořlavé materiály
Pokud je práce vykonávána v prostředí, kde nelze vyloučit výskyt nebo zvýšení koncentrace
hořlavého materiálu, nesmí být za žádných okolností přerušeno nepřetržité (kontinuální) měření
koncentrace nebezpečných par / plynů (LEL).
V případě zamoření ovzduší do úrovně 20% LEL s tím, že je evidentní, že úroveň zamoření
během prací nebude stoupat, může být povolena práce s nebezpečím vzniku požáru.
Pokud v průběhu práce překročí úroveň koncentrace jakéhokoliv hořlavého materiálu v ovzduší
20% LEL, musí být všechny práce okamžitě zastaveny, musí být eliminovány všechny potenciální
zdroje zapálení a zamořený prostor musí být okamžitě evakuován. Práce může být obnovena
pouze v případě, že úroveň koncentrace je snížena (pod 20% LEL) a je vydáno rozšířené nebo
nově vydané povolení.
Pokud se v prostoru / jako výsledek činnosti nacházejí nebo mohou vyskytnout nějaké hořlavé
nebo samozápalé (pyroforní) materiály, musí být prostor neustále monitorován a jejich
nebezpečnému zahřátí musí být zabráněno nepřetržitým zvlhčováním materiálu / prostoru. Tyto
materiály musí být bezodkladně odděleny od jiných hořlavých materiálů a skladovány vlhké v
uzavřených kovových nádobách mimo prostředí s nebezpečím výbuchu a / nebo ohně.
LEL
(Limitní úroveň expozice)

Práce s nebezpečím vzniku požáru

0 – 5%

5 -20%

nad 20%

v otevřeném prostoru

ano

ano

ne

ve stísněném prostoru

ano

ne

ne

Při koncentraci nad 20% LEL nesmí být povolena nebo prováděna žádná práce, která
zahrnuje práci s nebezpečím vzniku požáru!
6.4. Čisté pracovní prostředí
Pokud je práce s nebezpečím vzniku požáru prováděna v pracovním prostoru, kde se
nenacházejí nebo se nevyskytují hořlavé páry / plyny (např. ze sousedících provozů),
nenacházejí se zde žádné hořlavé nebezpečné látky, vlastní činnost nemůže vést k jejich výskytu
a prostor je účinně větraný (jako např. na staveništi na "zelené louce"), není povinné permanentní
(nepřetržité) měření koncentrace plynu popsané v bodě 4.1 - dodavatel o něm rozhodne na
základě aktuálních okolností v pracovním prostoru.
V těchto případech situací s nízkým rizikem požáru určí dodavatel (vydavatel povolení) v
„Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru, zda jsou potřeba nová měření a v jaké frekvenci
mají být provedena.
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6.5. Další povinné otázky bezpečnosti
Všechna elektrická zařízení používaná při práci s nebezpečím vzniku požáru a na velkých
kovových konstrukcích - kde se může vyskytnout jakýkoliv "cizí" elektrický potenciál a může
zapříčinit nebezpečí elektrického šoku - mohou být napojena na elektrickou energii pouze přes
oddělovací transformátor.
V případě prací, které zahrnují práci s nebezpečím vzniku požáru - dle rozhodnutí dodavatele,
který vydává „Povolení k práci“ - musí být kromě pracovníků provádějících danou práci zajištěn
dodavatelem alespoň jeden pracovník vykonávající dozor / kontrolor, jehož role nebo
odpovědnost nesmí být jiná než dohled nad prací a který v případě potřeby okamžitě zahájí
zajišťovací činnost.
Pracovní prostor a jeho okolí musí splňovat bezpečnostní podmínky pro práci s nebezpečím
vzniku požáru. Vykonávaná práce s nebezpečím vzniku požáru nesmí zvyšovat nebezpečí
požáru - čištění, zvlhčování prostoru, zakrytí / uzavření / s cílem vyloučit všechny možné zdroje
hořlavých materiálů (technologické systémy, šachty, jiné činnosti - např. malování atd.) a musí být
zkoordinována dodavatelem (vydavatelem povolení k práci) před vydáním povolení k práci.
Za plnění a průběžné dodržování těchto podmínek odpovídá hlavní dodavatel.
Měření uvedená v bodech číslo 4 a 5 mohou být v obou případech provedena zařízením na
monitorování nebezpečného prostředí nebo osobním monitorovacím zařízením (pro pracovníky),
které mají zvukovou nebo světelnou signalizaci s tím, že jsou dosaženy přednastavené mezní
hodnoty a jsou pro prostředí s nebezpečím výbuchu náležícím minimálně do zóny 1, skupina
použití ll., a relevantní kategorie plynu (A, B, C) a relevantní klasifikace teploty (T1-T6).
U osobních monitorovacích zařízení (pro pracovníky) - pokud pracuje více pracovníků spolu,
blízko sebe ve stejném prostoru - je dostačující, aby byl monitorován celý prostor bez toho, že by
měl každý pracovník připnuté zařízení na oblečení.
Toto on-line měření (v pracovním režimu) nenahrazuje povinná měření koncentrace plynu, která
jsou předepsána pro vydání „Povolení k práci“ (za počáteční měření pro účely vydání „Povolení k
práci“ je vždy odpovědný dodavatel)!
V případě občasné práce s nebezpečím vzniku požáru nebo se vstupem do stísněných prostor
musí platnost „Povolení k práci“ odpovídat maximálně délce jedné směny (podle délky směn
dodavatele).
Prodloužení „Povolení k práci“ vydavatelem povolení je možné pouze v případě, že všechny
okolnosti pro práci zůstaly nezměněné. V případě jakékoli malé změny musí být vydáno nové
povolení k práci, které musí zahrnovat všechny nové aspekty.
Měření koncentrace nebezpečných par v uzavřených prostorách je nutné monitorovat minimálně
ve třech výškových hladinách (dole, uprostřed a nahoře).
Poznámka: Možnost prodloužení platnosti „Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru může
být zajišťována pro činnosti na "zelené louce".
Po skončení povolené práce (po posledním prodloužení) musí být „Povolení k práci“ s
nebezpečím vzniku požáru / pro vstup do stísněného prostoru uzavřené (podepsané) společně
vydavatelem povolení a pracovníkem dodavatele.
„Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku požáru a povolení pro vstup do stísněných prostor může
být vydáno a prodlouženo zaměstnanci dodavatele, kteří byli řádně vyškoleni a jsou písemně
oprávněni - nesmí být však na nižším stupni než je vedoucí směny pro práci s nebezpečím vzniku
požáru a než je zástupce manažera v případě povolení pro vstup do stísněného prostoru.
Počáteční měření koncentrace nebezpečných par požadované pro vydání „Povolení k práci“
mohou být provedena pouze jménem nebo v zastoupení Maloobchodu a pouze zaměstnanci,
kteří byli řádně vyškoleni a jsou písemně oprávnění.
Vydavatel těchto potvrzení (dodavatel) nebo pověřený zaměstnanec (nebo pracovník třetí strany),
který jedná jeho jménem, musí průběžně kontrolovat dodržování podmínek stanovených ve
vydaných povoleních v požadované frekvenci, minimálně však každé 4 hodiny.
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Zaměstnanci dodavatele se musí chovat tak, aby nezpůsobili žádný požár nebo úraz, a to
zejména při používání tepelných zdrojů, elektrické energie, plynu nebo jiných spotřebičů a pokud
skladují a používají hořlavé látky a zacházejí s otevřeným ohněm.
Dodavatel musí odstranit riziko požáru nebo výbuchu, které by mohlo být vyvoláno jiskrami nebo
odstříknutím či odkápnutím horkého kovu do přilehlého prostoru nebo do prostoru situovaného
pod místem, kde je vykonávána práce s ohněm.
Dodavatel nesmí provádět práce se zvýšeným rizikem požáru (např. svařování, použití
otevřeného ohně atd.) v blízkosti šachet, kanalizace atd. (v okruhu 10 metrů) nebo musí zajistit
jejich nepropustné zakrytí.
Po přerušení nebo skončení práce musí zaměstnanci dodavatele provést kontrolu pracovního
místa z hlediska požární ochrany a musí odstranit všechny zjištěné nedostatky a uvést pracovní
místo z hlediska požární ochrany do bezpečného stavu.
Po ukončení svařování nebo jiných prací s otevřeným ohněm (např. uhašení zbytků ohně vodou)
musí dodavatel odstranit všechny nebezpečné zdroje požáru a kontrolovat pracovní místo, až
dokud nevychladne na okolní teplotu.
Pokud je to nutné z důvodu prevence před potencionálním pozdějším vznikem požáru, musí být
zajištěn následný monitoring prostoru (požární dohled).
Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno kouřit v prostorách čerpací stanice s výjimkou místa k
tomu určeném provozovatelem ČS.
Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno skladovat hořlavé kapaliny mimo určené místo a
skladovat je v blízkosti topení nebo jiných zařízení, které vyvíjejí teplo.
Zaměstnanci dodavatele mají zakázáno poškozovat bezpečnostní označení a dokumentaci
požární ochrany na čerpací stanici.

V. POŽADAVKY NA PRÁCI VE VÝŠKÁCH
1. Pro vybrané práce ve výškách musí být vydáno „Pověření k práci“ viz. kapitola II.
2. V případě dlouhodobých činností a/nebo je-li potřeba použít nástroje (kromě jednoduchých
nástrojů jako je např. šroubovák apod.) není povoleno používat žebříky.
3. V případě dlouhodobých prací (trvajících déle než je jednoduchá pracovní operace) a/nebo
v případě činností, kdy se nepoužívají jednoduché nástroje, je dodavatel povinen používat
pevnou plošinu (např. certifikované lešení) se zábradlím nebo ochranou, kterou ověřila
kompetentní osoba.
4. Pokud není možné zajistit pevnou plošinu, je nutné použít prostředek k zajištění proti pádu,
který má vhodné kotvení (upřednostňuje se nad hlavou), celotělové popruhy s dvojitými
samozavíracími karabinami na každém spoji, bezpečnostní lana ze syntetických vláken a
tlumiče otřesů. Prostředek na zajištění proti pádu musí omezit volný pád do hloubky 2 metrů
(stanoví se na základě skutečné pracovní výšky). Je nutné provádět vizuální kontrolu
prostředku a systému na zajištění proti pádu, přičemž všechny prostředky, které jsou
poškozené nebo se aktivovaly, je nutné vyřadit. Na ochranu proti pádu není povoleno používat
jen bezpečnostní pásy.
5. Volné plochy zvedání musí být chráněny ochranným zábradlím. Pokud je část ochranného
zábradlí odstraněna kvůli zvedání, musí být zúčastnění zaměstnanci zajištěni pomocí systémů
proti pádu.
6. Práci ve výškách mohou provádět pouze kompetentní osoby.

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

Strana: 20/48
Verze: 5

MOL Česká republika, s.r.o.

RET_3_G6.1_CZ
HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu
Příloha č. 4

VI. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
1. Pro vyčleněné stavební práce musí být vydáno „Pověření k práci“, viz kapitola II.
2. Všechna nebezpečí pod úrovní terénu, tj potrubní rozvody, elektrické kabely apod., musí být
identifikována, lokalizována, a pokud je třeba i izolována (oddělena) od místa, kde pracovníci
vstupují do výkopů.
3. Je nutné neustále kontrolovat pohyb půdy a zabránit jejímu sesutí, a to prostřednictvím
neustálého přiměřeného podpírání, zešikmování, bednění atd.
4. Změny půdy a podmínky prostředí musí být neustále sledovány.
5. Výkopy hlubší než 6 metrů musí být vyprojektovány registrovaným profesionálním technikem.
6. Vykonávání stavebních prací je povolené pouze kompetentní osobě (osobám).

VII. POŽADAVKY NA VYPNUTÍ (ODPOJENÍ) ENERGIE
1. Energetický zdroj je jakýkoliv elektrický, mechanický, hydraulický, pneumatický, gravitační,
chemický, jaderný, tepelný nebo jiný energetický zdroj, který může způsobit poranění.
2. Energetický systém - mechanický, elektrický, procesní, hydraulický a jiný - je třeba vypnout
(odpojit), aby se zajistil bezpečný výkon práce.
3. Způsob vypínání (odpojování) a vypouštění uskladněné energie musí být schválen a
realizován kompetentní osobou (osobami).
4. Všechna uskladněná energie musí být vypuštěna (uvolněna).
5. Jako ochranná opatření je potřeba použít systém zámků a štítků.
6. Aby se zajistilo, že je vypnutí (odpojení) účinné, je potřeba provádět zkoušky a účinnost
vypnutí (odpojení) energie pravidelně monitorovat.
7. Je potřeba zavést postup Zamknout / Označit (LOTO), a to následovně: zařízení LOTO musí
být použito, pokud je prováděna údržba nebo servis strojů a zařízení, u kterých by mohlo dojít
k neočekávané aktivaci, spuštění nebo uvolnění uskladněné energie a zapříčinit úraz.
8. Všechny energetické zdroje spojené se zařízením je potřeba zamknout a/nebo označit v
poloze, která při provádění údržby nebo servisu odděluje pracovníky dodavatele od
nebezpečné energie.
9. Zaměstnanci dodavatele, kterých se to týká, musí znát typ a objem energie, nebezpečí
energie, které je nutné kontrolovat, a metodu nebo prostředky kontroly energie před vypnutím
stroje nebo zařízení.
10. Příslušní zaměstnanci, resp. osoby, jež jednají jménem dodavatele (a podle potřeby i čerpací
stanice), musí být seznámeni oprávněným zástupcem dodavatele (před a poté) o postupu
Zamknout / Označit a o zákazu pokoušet se nastartovat nebo aktivovat zařízení, které je
zamčené / označené.
11. Stroje nebo zařízení je třeba vypnout nebo odstavit za použití zavedených postupů. Je
potřeba provádět pravidelné odstávky, aby se zamezilo dodatečnému nebo zvýšenému
ohrožení zaměstnanců dodavatele v důsledku odstávky zařízení.
12. Všechna zařízení na vypnutí (odpojení) energie, která jsou potřebná pro kontrolu energie do
strojů nebo zařízení, musí být dle možností fyzicky umístěna a provozována tak, aby byly
stroje nebo zařízení odpojeny od energetických zdrojů.
13. Zařízení je potřeba zamknout zvláštním zámkem, který byl schválen výkonným dozorem
dodavatele. Na štítku musí být uvedeno datum a podpis osoby provádějící práce.
14. Zařízení LOTO připevňuje na každé energetické nebo vypínací (odpojovací / blokovací)
zařízení zaměstnanec, který byl oprávněn výkonným dozorem dodavatele. Zařízení je třeba
připojit tak, aby zařízení izolující energii bylo udržováno v "bezpečné" nebo "vypnuté" poloze.
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15. Zámek není možné připevnit bez štítku, na kterém je uvedeno, kým bylo zařízení uzamčeno a
datum a důvod uzamčení.
16. Vypínací (odpojovací / blokovací) zařízení musí být připevněno tak, aby jasně ukazovalo, že
je zakázán provoz nebo pohyb energie odpojených zařízení v "bezpečné" nebo "vypnuté"
poloze. Pokud se používají vypínací (odpojovací / blokovací) zařízení se zařízeními
odpojujících energii, které jsou konstruovány tak, aby byly schopny se zablokovat, je třeba
připevnit štítek na totéž místo, kde je připevněn zámek. Pokud není možné štítek připevnit
přímo na zařízení odpojující energii, je třeba štítek umístit k zařízení co nejblíže nebo
nejbezpečněji, a to v poloze, která bude okamžitě viditelná / zjevná pro každého, kdo se bude
pokoušet zařízení zapnout.
17. Pokud na stejné věci pracuje více než jedna skupina (včetně různých údržbářů / řemeslníků),
umístí oprávněná osoba z každé řemeslnické skupiny zámek na více závor, uvede svůj
podpis a datum a zavěsí štítek "NEBEZPEČÍ, NESPOUŠTĚJTE". Každá řemeslnická skupina
nebo jiná skupina vyzkouší polohu spuštění, aby zajistila, že zařízení není možné spustit.
18. Následně po nasazení uzamykacího - označovacího zařízení (LOTO) na zařízení, které
odpojuje energii, je třeba uvolnit, odpojit, omezit nebo jiným způsobem zajistit veškerou
potencionálně nebezpečnou uskladněnou nebo zbytkovou energii. Pokud existuje možnost
opětovného nakumulování uskladněné energie na nebezpečnou úroveň, je třeba pokračovat v
ověřování odpojení, dokud není servis nebo údržba dokončena nebo dokud existuje možnost
kumulace energie.
19. Po zajištění, že jsou všichni pracovníci v dostatečné vzdálenosti, je třeba zařízení odzkoušet,
aby se ověřilo, že je řádně zablokované a není provozuschopné. Pracovníci, kteří vykonávají
zkoušku, si musí být jisti, že spínač nebo tlačítko START, které se použilo na zkoušku
blokování, se vrátilo do polohy OFF nebo NEUTRÁL.
20. Na začátku každé směny nebo po jakékoliv podstatné nepřítomnosti při realizaci práce
(přestávka nebo oběd), si pracovní skupina, která zablokovala zařízení, zkontroluje zařízení a
odpojovací zařízení, aby určila, zda je zařízení bezpečné pro další práci a zda se v průběhu
jejich nepřítomnosti nevrátilo do provozu.
21. Vykonávání práce související s odpojením energie je povolené pouze kompetentní osobě
(osobám).

VIII. POŽADAVKY NA ČINNOSTI ZVEDÁNÍ
1. Všechny jeřáby, zvedáky, popruhy a ocelová lana používaná na pracovištích Maloobchodu
musí být řádně zkontrolovány, udržovány a provozovány dle doporučení výrobců.
2. Způsob a zařízení pro zvedání musí prověřit a stanovit kompetentní osoba.
3. Obsluha zvedacích zařízení musí být na tato zařízení vyškolená / kvalifikovaná a oprávněná.
4. Zvedací zařízení a prvky musí být certifikovány k použití na dobu 12 měsíců (minimálně). Je
nutné vést předepsanou dokumentaci.
5. Montáž nákladu provádějí kompetentní osoby.
6. Není povolené zvedat břemeno, které překračuje dynamickou a/nebo statickou nosnost
zvedacího zařízení.
7. Všechny bezpečnostní prvky namontované na zvedacím zařízení musí být provozuschopné.
8. Všechny zvedací prvky a zařízení musí být před každým zvedáním vizuálně zkontrolovány
kompetentní osobou.
9. Zvedací zařízení musí být ve vynikajícím technickém stavu. Provozní, údržbářské a kontrolní
záznamy je třeba uchovávat minimálně dva roky, přičemž musí být k dispozici k nahlédnutí
pro zástupce Maloobchodu.
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IX. POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTOR
1. Prostor pro výkon práce (pracovní místo) musí být vyhrazen, viditelně označen a opatřen
příslušnými bezpečnostními cedulemi tak, aby do něj nemohly vstoupit neoprávněné osoby.
2. Pokud je ČS mimo provoz, je nutné zabránit vstupu třetích osob do prostor ČS. Platí i pro
staveniště ve výstavbě / v rekonstrukci.
3. Únikové cesty a únikové východy musí být trvale volné.
4. Dodavatel musí zabezpečit, aby bylo pracovní místo po vykonání každodenních prací čisté
(uklizené).

X. POŽADAVKY NA POUŽÍVANÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH
PROSTŘEDKŮ (OOPP)
1. Dodavatel musí pro své zaměstnance zajistit požadované a vhodné osobní ochranné
pracovní prostředky, a to podle druhu a oblasti prováděných prací a v souladu s legislativou a
svými vlastními postupy a analýzami rizik, přičemž zodpovídá za to, že je zaměstnanci
náležitě použijí.
2. Povolené je používání pouze certifikovaných OOPP.

XI. POŽADAVKY NA POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ, ZAŘÍZENÍ, STROJŮ
A OSVĚTLENÍ
1. Všechny používané přístroje, nástroje, zařízení a stroje musí být prokazatelně bezpečné,
certifikované a musí být vhodné pro použití v prostředí, které je omezeno speciálními
požadavky v souladu s platnou legislativou (např. ve výbušném prostředí apod.).
2. Pokud se používají stroje (např. jeřáb apod.), musí být umístěny ne bezpečném místě, aby
neohrožovaly bezpečnost personálu a majetku čerpací stanice. Stroje mohou obsluhovat
pouze kompetentní a oprávnění pracovníci.
3. Dodavatel otevírá zařízení (technologická část čerpací stanice) v místech, kde je přístup do
zařízení nejbezpečnější, a pokud má zařízení vstupní otvor, musí ho také otevřít.
4. Dodavatel je povinen spolehlivě a bezpečně odpojit technologické zařízení, které jde
opravovat, od ostatních zařízení a musí zajistit jeho odstavení, zbavení tlaku, vypuštění látek,
vyčištění apod.
5. Pro osvětlení vnitřku zařízení je dodavatel povinen používat osvětlení schváleného typu pro
dané prostředí, které je v souladu s naměřenými hodnotami ovzduší týkajícími se koncentrace
přítomných nebezpečných / hořlavých par nebo toxických látek. V noci se mohou takové
práce provádět pouze tehdy, pokud je dostatečně osvětlená i přilehlá venkovní plocha.

XII. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ
1. Dodavatel je povinen zajistit, aby byli jeho zaměstnanci, resp. osoby jednající jeho jménem,
zdravotně způsobilí, měli všechny certifikáty požadované legislativou a byli schopni a
oprávněni podle své kvalifikace a věku vykonávat požadovanou práci.
2. Zaměstnanci, resp. osoby jednající jménem dodavatele, nejsou oprávněni vstupovat do
prostor čerpací stanice pod vlivem alkoholu nebo omamných nebo psychotropních látek a
nejsou oprávněni do prostor čerpací stanice žádné takové látky přinášet a konzumovat.
3. Dodavatel je povinen stanovit interval střídání směn pracovníků, a to na základě pracovních
podmínek a jejich zdravotní způsobilosti.
4. Dodavatel je povinen zajistit školení vlastních zaměstnanců / osob jednajících jeho jménem
na poskytnutí první pomoci a zajistit k tomu řádné vybavení.
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XIII. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ŘÍZENÍ ZMĚN
1. Prvky řízení změn je třeba zavádět tak, aby pokrývaly dočasné a/nebo trvalé změny na
zařízeních, materiálech, procesech apod. používaných / namontovaných na čerpacích
stanicích s tím, aby se určilo a řídilo potencionální nebezpečí nebo dopady spojené se
změnami změn, které by mohly ovlivnit zdraví a bezpečnost pracovníků nebo ohrozit životní
prostředí.
2. Bez schválení a poskytnutého oprávnění ze strany pracovníka Retail Network Engineering &
Maintenance (PS inženýra) nesmí dodavatel zavádět žádnou dočasnou nebo trvalou změnu
na zařízeních, materiálech, procesech apod. používaných / namontovaných na čerpacích
stanicích.
3. Dodavatel jako "původce" navrhované změny musí jasně a předem ohlásit popis navrhované
změny a důvod změny PS inženýrovi. PS inženýr za účasti pracovníka oddělení SD & HSE
musí rozhodnout o navrhovaných změnách, a to zdokumentovatelným způsobem.
4. Před zavedením změny musí být příslušní zaměstnanci řádně informováni o této změně. Před
zavedením změny je dodavatel povinen formálně stanovit a doplnit všechny požadavky na
zaškolení.
5. Dodavatel je odpovědný za to, že změna se bude realizovat tak, jak ji stanovil PS inženýr bude vypracovaná správná dokumentace, budou splněna všechna zákonná ohlášení a
požadavky a změna bude po svém zavedení ověřená
6. Pokud je změna schválená pro dočasně stanovený časový limit, je dodavatel povinen zajistit,
aby tento časový limit a současně jakákoli jiná ustanovení dočasné změny nebyla porušena.
7. V případě mimořádného stavu (tj situace potřebné k nápravě havarijní situace, která má
bezprostřední vliv na bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí) může být nutné provést
nějakou úpravu nebo procedurální změnu ještě předtím, než se budou realizovat běžné
postupy řízení změn. V těchto případech může být změna povolena pouze ústním povolením
ze strany PS inženýra nebo jiné kompetentní osoby Maloobchodu. Havarijní změna však musí
podléhat běžnému postupu řízení změn, a to v co nejkratším možném termínu.

XIV. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Všeobecné požadavky v oblasti ŽP







Při svých činnostech bude dodavatel dodržovat a odpovídat za dodržování platných právních
předpisů v oblasti životního prostředí.
Při svých činnostech bude dodavatel přistupovat zodpovědně a systémově k ochraně
životního prostředí a bude školit a seznamovat své zaměstnnace o povinnostech v oblasti
ochrany životního prostředí.
V případě vzniku škody na životním prostředí, která byla způsobená činností dodavatele, je
dodavatel povinen svým jménem a na své náklady odstranit neprodleně příčiny vzniklého
stavu, důsledně odstranit všechny škody na životním prostředí a uvést místo, kde vykonával
činnosti, do původního stavu. O postupu prací bude dodavatel informovat zástupce
společnosti MOL Česká republika, s.r.o.
V případě nedodržení povinností v oblasti ochrany životního prostředí bude dodavateli
zasláno upozornění o porušení povinností, resp. se uplatní nárok na úhradu nákladů, které
vznikly nedodržením povinností.
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Požadavky v oblasti ochrany vod
Dodavatel sa zavazuje:










dodržovat Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
dodržovat "Plán opatření pro případ havárie a ohrožení vod závadnými látkami" (havarijní
plán) ve smyslu § 39, odst. 2a) Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a §5 Vyvlášky č. 450/2005
Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následkůve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
používat při pracovní činnosti pouze taková zařízení a technologické postupy, které neohrozí
kvalitu povrchových a podzemních vod;
vybavit pracoviště prostředky na zneškodnění úniku znečišťujících látek do vod nebo do
prostředí, které souvisí s vodou;
ohlásit odpovědnému pracovníkovi čerpací stanice únik ropných látek nebo jiných
znečišťujících látek do volného terénu nebo zjištění mimořádného zhoršení jakosti vod;
při každém úniku znečišťujících látek neprodleně spolupracovat s obsluhou čerpací stanice na
odstranění znečištění;
při své činnosti nakládat hospodárně s vodou v rámci limitů stanovených při předání
pracoviště,
v pracovních listech uvést evidenci množství a způsobu nakládání s vodami.

Neoprávněný odběr a vypouštění vod na ČS je zakázán, s výjimkou případů uvedených v
„Povolení k práci“ za podmínek v něm písemně stanovených.
Je přísně zakázáno vypouštět jakýkoliv kapalný odpad do kanalizace areálu. Pokud při činnosti
dodavatele vzniká kapalný odpad nebo odpadní vody, je dodavatel povinen je zlikvidovat mimo
čerpací stanici a v případě kontroly prokázat jejich zneškodnění v souladu s platnou legislativou.
Pokud v důsledku vypouštění odpadních vod dodavatele nebo nedodržením provozních předpisů
kanalizačního systému a souvisejících zařízení vznikne škoda, je dodavatel povinen provést na
vlastní náklady nápravná opatření nebo uhradit vzniklé náklady.
Pokud dojde v důsledku činnosti dodavatele k mimořádnému zhoršení nebo k překročení limitních
hodnot stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod a bude uplatněna sankce ze strany
státních kontrolních orgánů, je dodavatel povinen uhradit náklady za uložená opatření a pokutu v
plné výši.
Požadavky v oblasti odpadového hospodářství
Všeobecné požadavky v oblasti nakládání s odpady
Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny legislativní předpisy platné pro nakládání s odpady,
zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušné prováděcí předpisy k
tomuto zákonu a další související právní předpisy platné pro oblast odpadového hospodářství.
Dodavatel zajistí třídění všech vznikajících odpadů podle druhu a jejich uložení do vhodných
nádob tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku a ohrožení životního
prostředí. Nádoby označí v souladu s požadavky legislativy pro oblast odpadového hospodářství.
Dodavatel se zavazuje provést a likvidovat odpady, včetně vytěžené zeminy, v zařízení na
likvidaci odpadů, které bylo předem doloženo dodavatelem a odsouhlasené objednatelem nebo
pověřeným pracovníkem ČS. Zjištěné porušení tohoto požadavku bude sankcionováno pokutou
ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.
Dodavatel je povinen udržovat čistotu a pořádek v rámci celého místa výkonu svých prací.
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Nakládání s odpady ze servisních (údržba), čistících a udržovacích prací
Původcem odpadů, které vznikají při servisních, čisticích a udržovacích pracích, je. Dodavatel
pokud nebude stanoveno jinak. Přepravu, zhodnocení resp. zneškodnění odpadů, které vzniknou
při těchto pracích, zajišťuje příslušný Dodavatel těchto prací prostřednictvím svého smluvního
partnera (subdodavatele), který musí být držitelem příslušných osvědčení
Dodavatel je držitelem všech odpadů, které vznikají při provádění DÍLA a je povinen plnit všechny
povinnosti držitele odpadu uvedené v příslušných legislativních předpisech pro nakládání s
odpady.
Dodavatel je dále povinný:
 před zahájením práce dokladovat, jakým způsobem má zabezpečenu přepravu a konečné
zhodnocení / zneškodnění odpadů oprávněnou společností ve smyslu zákona o odpadech.
Dodavatel předloží provozovateli ČS a pracovníkovi oddělení SD & HSE Ochrana ŽP kopii
smlouvy s třetí stranou (subdodavatelem), jejímž prostřednictvím bude odpad zhodnocovat
resp. zneškodňovat, kopie souhlasů s nakládáním s nebezpečnými odpady, souhlasů k
přepravě nebezpečných odpadů a na provozování zařízení na zhodnocování / zneškodňování
odpadů. Povinnost dodavatele doložit oprávněnost třetí osoby s nakládáním s odpady se
vztahuje na každého subdodavatele, který bude s odpady nakládat.
 zajistit vlastní vhodné nádoby resp. kontejnery na shromáždění odpadů, které vzniknou
během výkonu prací. O umístění nádob rozhodne odpovědný pracovník ČS.
 zajistit ke každé přepravě nebezpečného odpadu tiskopis "Evidenční list pro přepravu
nebezpečných odpadů" a tento tiskopis v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS řádně
vyplnit.
 předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál strany č.1 tiskopisu „Evidenční list pro
přepravu nebezpečných odpadů".
 kopii č. 2 „Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů" odeslat na místně příslušný
úřad, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství a to nejpozději do 10 dnů.
 Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude
sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu
 ke každé přepravě ostatního (ne nebezpečného) odpadu z ČS zajistit a v součinnosti s
pověřeným pracovníkem ČS vyplnit tiskopis "Protokol o převzetí ostatního odpadu".
 vyplněný a potvrzený originál tohoto tiskopisu předat provozovateli ČS a následně po
odevzdání ostatního odpadu oprávněné společnosti zajistit bez zbytečného odkladu, avšak
nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí odpadů příjemcem, doručení originálu tiskopisu
"Prohlášení o přijetí ostatního odpadu příjemcem" a originálu vážného lístku na příslušnou
ČS. Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude
sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.
 zajistit analytickou kontrolu odpadů, pokud je požadovaná příjemcem odpadu, a to v rozsahu,
který je požadován provozovatelem zařízení na zhodnocování nebo zneškodňování odpadů
(skládky, spalovny, zařízení na biodegradaci zemin apod.).
 před odevzdáním práce (staveniště) zajistit, aby místa, kde vykonával práci, byly upraveny a
vyčištěny, bez zbytků materiálů a odpadů, včetně komunálního, který vyprodukovali jeho
zaměstnanci. Nezajištění vyčištění těchto míst bude sankcionováno pokutou ve smyslu
kapitoly XVI tohoto dokumentu.
Nakládání s odpady z investiční činnosti
Původcem všech stavebních odpadů (17 XX XX), které vznikly při realizaci investiční akce, je
Dodavatel, pokud nebude stanoveno jinak. Investiční akcí se přitom rozumí takové "stavby", které
byly předmětem rozhodnutí stavebního úřadu, nebo se stavební úřad k nim vyjadřuje, resp.
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povoluje je ve smyslu stavebního zákona (stavební povolení, demoliční povolení, ohlášení drobné
stavby, apod.).
Dodavatel, nasmlouvaný na realizaci investiční akce, je zároveň smluvně zavázán na
zabezpečení přepravy a likvidace odpadů. Tehdy na sebe dodavatel přebírá všechny povinnosti
původce odpadu uvedené v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a v příslušných
prováděcích předpisech k tomuto zákonu a dalších souvisejících právních předpisech platných
pro oblast odpadového hospodářství.





















v případě, že během realizace investičního projektu budou vznikat i nebezpečné odpady a
přepravu nebo likvidaci odpadů bude provádět vlastními prostředky / zařízeními, předloží před
začátkem realizace prací zástupci Dodavatele platné rozhodnutí - souhlasy k nakládání s
nebezpečným odpadem, kde bude zahrnuta i přeprava nebezpečných odpadů.
v případě, že přepravu nebo likvidaci odpadů bude provádět prostřednictvím nasmlouvané
oprávněné společnosti, předloží před začátkem realizace prací zástupci dodavatele kopii
smlouvy s touto společností (subdodavatelem) a kopie souhlasů k nakládání s nebezpečnými
odpady, souhlasů k přepravě nebezpečných odpadů a souhlasů k provozování zařízení na
zhodnocování nebo zneškodňování odpadů, které ji opravňují nakládat s odpady. Povinnost
dodavatele doložit oprávněnost třetí strany k nakládání s odpady se vztahuje na každého
subdodavatele, který bude s odpady nakládat.
zajistit, aby ve smlouvě na přepravu a likvidaci odpadu mezi ním a oprávněnou společností
byla přenesena odpovědnost za odpad ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech na
oprávněnou společnost, která se stává následujícím držitelem odpadu.
zajistit vlastní vhodné nádoby, resp. kontejnery na shromáždění odpadů, které vzniknou
během provádění prací.
zajistit ke každé přepravě nebezpečného odpadu tiskopis "Evidenční list pro přepravu
nebezpečných odpadů" a tento tiskopis v součinnosti s pověřeným pracovníkem ČS řádně
vyplnit.
předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál strany č.1 tiskopisu „Evidenční list pro
přepravu nebezpečných odpadů".
kopii č. 2 „Evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů" odeslat na místně příslušný
úřad, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství a to nejpozději do 10 dnů.
Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude
sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI
ke každé přepravě ostatního (ne nebezpečného) odpadu z ČS zajistit a v součinnosti s
pověřeným pracovníkem ČS vyplnit tiskopis "Protokol o převzetí ostatního odpadu",
předat provozovateli ČS vyplněný a potvrzený originál tohoto tiskopisu a následně po předání
ostatního odpadu oprávněné společnosti zajistit bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do
30 pracovních dnů od převzetí odpadů příjemcem, doručení originálu tiskopisu "Prohlášení o
přijetí ostatního odpadu příjemcem" a originálu vážného lístku na příslušnou ČS.
Nepředložení výše uvedených dokladů a formulářů ve stanoveném termínu bude
sankcionováno pokutou ve smyslu kapitoly XVI tohoto dokumentu.
vést průběžnou evidenci odpadů pro každý druh odpadu zvlášť na evidenčním listě odpadu ve
smyslu prováděcího předpisu k zákonu o odpadech. Do poznámky evidenčního listu uvést
konečného příjemce odpadu, který odpad zhodnotil, resp. zneškodnil.
před ukončením prací, resp. v případě dlouhodobých smluv (na více měsíců) nejpozději do 5
pracovních dnů následujícího měsíce zaslat zástupci objednavatele řádně vyplněné evidenční
listy odpadů v elektronické formě (.xls soubor)
zajistit analytickou kontrolu odpadů, pokud je požadována příjemcem odpadu, resp.
provozovatelem zařízení pro využití / odstraňování odpadů, ve kterém se budou odpady
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likvidovat. Odběr vzorků a provedení analýzy v požadovaném rozsahu zabezpečí dodavatel
prostřednictvím kvalifikované osoby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a
příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Kopii Protokolu o zkoušce (o analytické
kontrole odpadů) předloží zástupci objednatele a pověřenému pracovníkovi ČS.
před odevzdáním práce (staveniště) zajistit, aby místa, kde vykonával práci, byly upraveny a
vyčištěny, bez zbytků materiálů a odpadů, včetně komunálního, který vyprodukovali jeho
zaměstnanci. Nezajištění vyčištění těchto míst bude sankcionováno pokutou ve smyslu
kapitoly XVI tohoto dokumentu.

Požadavky v oblasti ochrany ovzduší


dodavatel se zavazuje dodržovat všechny legislativní předpisy platné pro oblast ochrany
ovzduší, zejména zákon č. 201/2012. o ochraně ovzduší v platném znění, prováděcí vyhlášky
a další související právní předpisy platné pro oblast ochrany ovzduší



dodavatel se zavazuje udržovat všechna technologická zařízení v takovém stavu a realizovat
své činnosti v provozovnách MOL Česká republika, s.r.o. (včetně čerpacích stanic) tak, aby
předešel, resp. největším možným způsobem zamezil úniku emisí do ovzduší.

Kontaktní osoba za oblast ochrany vod:
David Chaloupka (Ochrana životního prostředí)
telefon: +420 602 208 750
e-mail: david.chaloupka@molcesko.cz

XV.POŽADAVKY PRO NOUZOVÉ PŘÍPADY
1. Zaměstnanci, resp. osoby jednající jménem dodavatele, jsou povinni lokalizovat a uhasit
zpozorovaný požár pomocí dostupných prostředků, pokud je to možné. Nezávisle na tom a na
výsledku akce musí okamžitě požár / případně nekontrolovatelný únik nahlásit provozovateli
čerpací stanice nebo její obsluze; musí dodržovat pokyny provozovatele ČS, které vyplývají z
požárních poplachových směrnic, případně havarijního plánu.
2. Každá mimořádná událost (např. požár, únik plynu, zranění, rozlití apod.) musí být neprodleně
nahlášena provozovateli čerpací stanice nebo její obsluze.
3. V případě potřeby musí být okamžitě informována příslušná státní záchranná složka (hasiči,
záchranná služba, policie apod.).

XVI. POŽADAVKY V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PRÁCE
V případě přerušení práce z jakéhokoliv důvodu (časový, zpoždění dodávky, povětrnostní
podmínky apod.) jsou vedoucí zaměstnanec hlavního dodavatele a/nebo vydavatel „Pověření k
práci“ (dodavatel) na jedné straně a provozovatel čerpací stanice a/nebo pracovník obsluhy –
vedoucí směny na druhé straně povinni společně zkontrolovat pracovní prostor / staveniště přímo
na místě a prohlédnout a ověřit stav zabezpečení pracovního prostoru / staveniště.
Zajištění pracovního prostoru / staveniště musí splňovat následující podmínky
 všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách a v terénu musí být zakryty nebo
ohrazeny. Nosnost poklopů musí odpovídat nosnosti okolní podlahy. Poklopy musí být
usazeny tak, aby se nedaly samovolně odsunout nebo uvolnit a musí být zapuštěny do stejné
úrovně s okolní podlahou
 všechny otvory ve zdech musí být zabezpečeny proti pádu osob, pokud by tyto osoby mohly
spadnout do hloubky větší než 1,5 m
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všechny demontovatelné prvky volně položené nebo ne trvale uchycené na střechách a
přestřešení musí být zajištěny proti uvolnění, i v případě zhoršených povětrnostních
podmínek.

Potvrzení stavu zabezpečení a požadavky na vizuální kontrolu musí být zapsány do vydaného
„Pověření k práci“ a podepsány vedoucím zaměstnancem hlavního dodavatele, vydavatelem
„Pověření k práci“ (dodavatelem) a provozovatelem čerpací stanice nebo pracovníkem obsluhy vedoucím směny.
Tímto zápisem musí být vystavené „Pověření k práci“ ukončeno a jedno vyhotovení musí
být uloženo na čerpací stanici.
Pro pokračování / obnovení práce musí být vydáno nové „Pověření k práci“.
Vizuální kontrolu po celou dobu přerušení práce je povinen zajistit provozovatel čerpací stanice a
/ nebo pracovník obsluhy - vedoucí směny, zpravidla minimálně dvakrát v průběhu jedné směny,
o čemž provede krátký zápis na samostatný papír, který je přílohou vydaného „Pověření k práci“.
V případě zjištění nedostatku zabezpečení pracovního prostoru / staveniště je provozovatel
čerpací stanice a / nebo pracovník obsluhy - vedoucí směny povinen neprodleně oznámit takové
zjištění oddělení Maloobchodu - Retail Network Engineering & Maintenance společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. Pracovníci oddělení Maloobchodu - Retail Network Engineering &
Maintenance společnosti MOL Česká republika, s.r.o. jsou povinni neprodleně kontaktovat
dodavatele a zajistit odstranění nedostatku

XVI. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ DODAVATELEM
V OBLASTI BOZP, PO A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ
VYPLÝVAJÍ Z PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY, RESP. HSE POŽADAVKŮ
UVEDENÝCH VÝŠE
1.) Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. (vedoucí zaměstnanci, oddělenípracovníci
oddělení SD & HSE) jsou ve smyslu ustanovení smlouvy oprávněni v průběhu plnění smlouvy
dodavatelem kontrolovat dodržování HSE předpisů a těchto HSE požadavků na dodavatele
Maloobchodu.
2.) Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. vyhotoví po každé kontrole zápis, ve
kterém popíše zjištění z kontroly dodržování HSE předpisů a HSE požadavků na dodavatele
spolu s případnými nedostatky, které byly kontrolou zjištěny. Zápis podepíše vedoucí pracovní
činnosti dodavatele nebo osoba oprávněná zastupovat a jednat jménem dodavatele.
3.) Na základě kontrolou zjištěných nedostatků zváží zástupce společnosti MOL Česká republika,
s.r.o. druh uplatňované sankce podle níže uvedených skutkových stavů.
Zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. při stanovení smluvní pokuty zohlední:
 závažnost porušení,
 zda se jedná o opakované porušení (četnost, frekvence),
 míru ohrožení životního prostředí, majetku, jiných osob a samotné osoby, která se porušení
dopustila, stav způsobila.
V případě porušení těchto HSE požadavků na dodavatele je zástupce společnosti MOL Česká
republika, s.r.o. oprávněn vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu uvedenou v těchto HSE
požadavcích na dodavatele. V případě, že zástupce společnosti MOL Česká republika, s.r.o. zjistí
během plnění smlouvy porušení povinností ze strany dodavatele, které je důvodem vyměření
smluvní pokuty, během několika kontrol na pracovišti, je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu za
stejné porušení i opakovaně.
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V případě zvlášť závažného porušení HSE předpisů a / nebo těchto HSE požadavků na
dodavatele ze strany dodavatele nebo jeho subdodavatele je společnost MOL Česká
republika, s.r.o. oprávněna vyúčtovat dodavateli smluvní pokutu z celkové hodnoty plnění
smlouvy, jejíž výše je přesně definována přímo v textu smlouvy nebo v nákupní
objednávce.
Za zvlášť závažné porušení HSE předpisů a/nebo těchto HSE požadavků na dodavatele se
považuje takové porušení, které může objektivně ohrozit zdraví, život a/nebo způsobit značnou
škodu nebo škodu velkého rozsahu.
Úhrada smluvní pokuty stanovené v těchto pravidlech nezprošťuje dodavatele povinnosti nahradit
škodu, která vznikla jeho jednáním a přesahuje smluvní pokutu. Společnost MOL Česká
republika, s.r.o. je oprávněna požadovat od dodavatele náhradu škody, která jí byla způsobena
porušením HSE předpisů a/nebo těchto HSE požadavků na dodavatele, na které se vztahuje
smluvní pokuta ve smyslu těchto HSE požadavků na dodavatele. Společnost MOL Česká
republika, s.r.o. je oprávněna požadovat od dodavatele náhradu škody přesahující smluvní
pokutu.
4.) Dodavatel je zodpovědný i za své subdodavatele. Za porušení smlouvy ze strany
subdodavatele a následky jím způsobené odpovídá i dodavatel. Pod pojmem "pracovník" se
rozumí pracovník dodavatele i subdodavatele.
5.) Společnost MOL Česká republika, s.r.o. provede nejpozději do 45 dnů od provedení kontroly
potřebné úkony k vyúčtování smluvní pokuty za zjištěné nedostatky a porušení. Společnost MOL
Česká republika, s.r.o. zašle dodavateli ve výše uvedené lhůtě list o vyúčtování / uplatnění
smluvní pokuty za zjištěná porušení, jehož obligatorní přílohou bude i zápis o provedené kontrole
a zjištěných porušení a vyčíslení smluvní pokuty.
6.) Ve smyslu níže uvedených porušení se uvedené pojmy vykládají podle HSE předpisů, HSE
požadavků na dodavatele a podle příslušných ustanovení smlouvy

Poř.
číslo

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Předmět kontroly, zjištění

Smluvní
pokuta
v přípaě
prvního
porušení
(netto €)

Smluvní
pokuta
v případě
druhého
porušení
(netto €)

50 €

150 €

100 €

200 €

200 €

400 €

100 €

200 €

50 €

150 €

Opatření/následek

Okamžitá
penalizace

Dokumentace, pracovní povolení
Dodavatel neumí prokázat a dokladovat, že
před zahájením prací se každý pracovník
dodavatele prokazatelně zúčastnil školení
HSE (v souladu s interními směrnicemi).
Dodavatel nemá „HSE plán / plán BOZP“,
nebo tento plán nebyl schválen příslušným
HSE zástupcem objednavatele. Dodavatel
nemá pracovní postup.
Dodavatel nedisponuje platným písemným
„Povolení k práci“ vydaným vedoucím
pracoviště pro danou pracovní činnost nebo
neodevzdal vedoucímu pracoviště písemné
Povolení po ukončení prací.
Dodavatel nesplňuje podmínky stanovené v
písemném „Povolení k práci“ / nebo nejsou
splněny požadavky určené ve stanovených
podmínkách k práci, případně není dodržen
bezpečný pracovní postup.
Výkon práce není ohlášen na Inspektorátu
práce (v případě, že tuto povinnost stanoví
dodavateli právní předpis) nebo dodavatel
nepředložil na požádání objednavatele
doklad o ohlášení.

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

Okamžité přerušení činnosti,
náprava
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“, přerušení
prací
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“

ano

ne

ano

ano

ne
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1.6.

Pracovníci dodavatele nedisponují platným
lékařským posudkem o způsobilosti na
danou pracovní úlohu, pracovní činnost.

100 €
/osoba

200 €
/osoba

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“

ne

1.7.

Dodavatel nemá platné dokumenty pro
potvrzení potřebného odborného vzdělání /
odborného oprávnění pro výkon dané
pracovní činnosti a/nebo pro zdržování se
na pracovišti (např. osvědčení k obsluze
VTZ, strojů, svářečský průkaz apod.).

100 €

200 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“

ano

1.8.

Chybí označení obsahující charakteristické
identifikační znaky nástrojů, strojů, zařízení
používaných při práci (např. výrobce /
značka, výkon, typ, apod.).

50 €

150 €

Náprava

ne

1.9.

Dodavatel nemá potvrzení o vyhovujícím
technickém stavu, o potřebných kontrolách,
periodických kontrolách, o provedení
bezpečného provozování, periodických
bezpečnostních revizí, které se vztahují na
používané nástroje, stroje a zařízení.

100 €

200 €

Náprava

ne

ano

ano

1.10

Není provedeno měření koncentrace
nebezpečných par vždy, když je to nutné.

100 €

200 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

1.11

Pracovník nedisponuje platným SCC
certifikátem.

300 €

600 €

Náprava

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Pracovní pořádek na místě výkonu práce / pracovišti
Pořádek na pracovišti není vyhovující,
zapříčiněno činností dodavatele
Chodby, průchody, únikové cesty a nouzové
východy na pracovišti jsou blokovány
zaviněním ze strany dodavatele.
Podlaha na pracovišti je vlhká zaviněním ze
strany dodavatele / hrozí uklouznutí / chybí
varovné označení o možnosti uklouznutí

50€

200 €

50 €

150 €

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“

ne

ne

ne

2.4.

Uskladnění materiálů na pracovišti se
uskutečňuje mimo určené místo.

50 €

150 €

2.5.

Na pracovišti jsou vystupující hřebíky nebo
ostré předměty ohrožující bezpečnost.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku Odebrání
„Povolení k práci“

ne

2.6.

Na pracovišti není k dispozici informační
leták s tísňovými linkami a obecnými pokyny
o hlášení mimořádné události - požár, úraz,
atd.

70 €

150 €

Náprava

ne

2.7.

Na pracovišti / stavbě nejsou k dispozici
pracovníci dodavatele, kteří jsou vyškoleni
na poskytnutí první pomoci.

40 €

100 €

Náprava

ne

50 €

150 €

Náprava

ne

50 €

150 €

Náprava

ne

50 €

150 €

Náprava

ne

2.8.

2.9.
2.10.

Na staveništi není vyznačeno místo
poskytnutí první pomoci, lékárnička souprava první pomoci neobsahuje
předepsaný obsah a požadované prvky a
materiály jsou po datu použitelnosti.
Pracovníci dodavatele nemají na staveništi
k dispozici toalety (znečištění okolí) a
hygienické přípravky.
Pracovníci dodavatele nemají zajištěnu
pitnou vodu nebo jiný nápoj.

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

ne
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2.11.

Nejsou splněny požadavky pro práci se
zvýšeným nebezpečím (např. ohrazení
pracoviště, při tlakové zkoušce ohraničení
pracoviště a vyznačení bezpečnostní zóny,
ohraničení nebezpečného prostoru při
bouracích pracích apod.).

100 €

200 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“

2.12.

Dodavatel nezajistil na stavbě pro své
pracovníky převlékárny, sociální zařízení,
prostory vhodné pro přestávky v práci a
stravování, kontejner vhodný pro uskladnění
- chlazení potravin z aktuálního dne
(chladnička), kontejner pro kuřáky byl
umístěn mimo povolené místo.

40 €

70 €

Náprava

ne

2.13.

Chybí bezpečnostní značení.

50 €

100 €

Náprava

ne

2.14.

Na pracovišti s pohybujícími se mechanismy
(vysokozdvižné vozíky …) není vypracován,
resp. nenachází se místní bezpečnostní
předpis - dopravní řád.

50 €

100 €

Náprava

ne

2.15.

Nebyl jmenován vedoucí prací na pracovišti
nebo se nezdržuje na místě.

50€

100 €

2.16.

Pracovníci se pohybují nebo pobývají mimo
své staveniště, zařízení staveniště nebo
mimo přístupové komunikace bez povolení
a příslušného bezpečnostního školení
provozu.

100 €

200 €

2.17

Chybí ochrana proti úderu bleskem a chybí
potvrzení o shodě.

50 €

150 €

Náprava

ne

3.

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. na
dobu 3 pracovních dní

ano

ano

ne

Chemická bezpečnost

3.1.

Uskladnění chemikálií jiné než ve výrobním
balení, chybí etiketa, nevyhovuje pro
identifikaci materiálu a určení nebezpečí.

50 €

150 €

Náprava

ne

3.2.

Dodavatel nemá Bezpečnostní list
nebezpečných látek a přípravků nebo nebyl
s Bezpečnostním listem prokazatelné
seznámen.

50 €

150 €

Náprava

ne

3.3.

Vnášení nebezpečné chemické látky na
pracoviště bez vědomí zástupce
organizace.

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

4.

ano

Pracovní činnost vyžadující vstup do uzavřených prostor / pod úroveň terénu
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

4.1.

Není k dispozici povolení pro výkon dané
činnosti.

200 €

400 €

4.2.

Nejsou splněny podmínky stanovené v
písemném „Povolení k práci“ pro bezpečný
výkon práce.

200 €

400 €

4.3.

Dodavatel nedisponuje platným pověřením
osob k podpisu písemných „Povolení
k práci“.

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ne

4.4.

Nejsou zajištěny podmínky pro měření
atmosféry (přístroj pro měření koncentrace
plynu nefunguje a / nebo se nepoužívá /
chybí kalibrace).

600 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

300 €

ano

ano
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4.5.

4.6.

Není zajištěn potřebný počet pracovníků,
kteří zajišťují dozor / jištění pracovníků
pracujících v uzavřených prostorech a /
nebo pod úrovní terénu tak, jak je
definováno v Povolení k práci.
Technologické zařízení je pod tlakem
(včetně zbytkového tlaku) a / nebo není
fyzicky oddělené od provozní technologie
(např. zaslepením). Platí při investičních
akcích, kde není za přípravu zařízení
odpovědný provoz.
Nejsou zajištěny prostředky osobního
zabezpečení před pádem z výšky / do
hloubky potřebné pro práci / vstup do
uzavřeného prostoru (záchranné lano,
postroj, atd.).
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200 €

400 €

300 €

600 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

ano

300 €

600 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

300 €

600 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

5.1.

Na stupních žebříku jsou umístěné
neupevněné nástroje, na dvouramenném
žebříku se skladuje materiál o hmotnosti
více než 10 kg (např. vědro s nátěrem).

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.2.

Žebřík je prasklý, zlomený nebo jinak
poškozený, stupně jsou kluzké.

100 €

200 €

Okamžitá náprava

ano

5.3.

Paty žebříku jsou nestabilní.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.4.

Díly vícedílných žebříků, výsuvných žebříků
nejsou upevněné, nefunguje zábrana
zpětného vysunutí.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.5.

Rameno opěrného žebříku není upevněno
proti nechtěnému výkyvu, dvouramenný
žebřík není zabezpečen proti svévolnému
složení.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.6.

Na dvouramenném žebříku se ve stejnou
dobu zdržuje více než jedna osoba.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.7.

Opěrný žebřík při výstupu na plošinu
nepřevyšuje místo dorazu min. o 1,1 m
nebo v místě opěry není pevné madlo nebo
úchyt.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.8.

Na opěrném žebříku jsou prováděny práce,
které neumožňují bezpečné uchycení.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.9.

Pojízdné žebříky nejsou zabrzděné.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.10.

Závěsné žebříky se mohou posunout, hrozí
výkyv.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

5.11

Za příčkami žebříku musí být volný prostor
nejméně 0,18 m; u paty žebříku ze strany
přístupu musí být volný prostor nejméně 0,6
m.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

4.7.

4.8.

5.

6.

Není zajištěn záchranný tým pro rychlou
evakuaci osob z uzavřeného prostoru tam,
kde je to třeba.

ano

ano

Žebříky

Činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru

6.1.

Pro danou činnost neexistuje platné
písemné „Povolení k práci“ s nebezpečím
vzniku požáru.

200 €

400 €

6.2.

Nejsou splněny podmínky stanovené v
„Povolení k práci“ s nebezpečím vzniku
požáru zaviněním ze strany dodavatele.

200 €

400 €

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

ano
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6.3.

Dodavatel nedisponuje platným pověřením
osob k podepisování písemných „Povolení
k práci“.

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ne

6.4.

Chybí záznam o absolvování školení členů
požární hlídky a / nebo je neplatný.

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

6.5.

V případě obloukového svařování se
nepoužívají předepsané OOPP (vztahuje se
i na pomocné pracovníky).

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

6.6.

Nebyla provedena nebo není možné ověřit
provedení periodické revize soupravy na
svařování.

50 €

150 €

Náprava

ne

6.7.

Hořlavé materiály nejsou vhodným
způsobem odděleny od horkých povrchů,
zaviněním ze strany dodavatele.

100 €

200 €

Náprava

ne

6.8.

Není k dispozici hasicí přístroj v množství a
s náplní určenou v „Povolení k práci“ s
nebezpečím vzniku požáru.

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

6.9.

Nefunkční hasicí přístroj.

200 €

400 €

Náprava

6.10.

Kouření mimo vyznačené místo,
telefonování v zóně EX.

7.

Zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

600 €

ano
ne
ano

Tlakové nádoby

7.1.

Nesprávné uskladnění tlakových nádob,
nesprávné zabezpečení proti převrhnutí a
posunutí (nejsou ve svislé poloze, nejsou
upevněny nebo nejsou umístěny na vozíku
atd.).

100 €

200 €

Náprava

ne

7.2.

Na tlakových nádobách není označen obsah
lahve.

50 €

150 €

Náprava

ne

7.3.

Na nepoužívaných tlakových nádobách není
umístěn ochranný kryt.

50 €

150 €

Náprava

ne

7.4.

V bezprostřední blízkosti tlakových nádob
jsou uskladněny hořlavé materiály.

100 €

200 €

Okamžitá náprava

ano

8.

Pracovní plocha

8.1.

Na podlaze jsou nezakryté nebo
neohraničené, neoznačené otvory / jámy.

200 €

400 €

Okamžitá náprava

ne

8.2.

Na pracovní ploše hrozí uklouznutí,
zakopnutí, zaviněním ze strany dodavatele.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

8.3.

Přes průchody je umístěno vedení a hadice
bez mechanické ochrany.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

8.4.

Vstup neoprávněné osoby do
zabezpečeného prostoru.

100 €

300 €

Okamžitá náprava

ano

8.5.

Nepřizpůsobení plochy pracoviště
povětrnostním podmínkám (zledovatělé
pracoviště, kluzké .......).

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

8.6.

Nevhodný vstup/výstup na pracoviště.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

9.

Práce ve výškách

9.1.

Chybí dvoutyčové zábradlí nebo okopová
lišta na pracovních plošinách, lešení.

300 €

600 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

9.2.

Chybí karta lešení, respektive se používá
nepředané lešení.

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

200 €

400 €

200 €

400 €

9.3.
9.4.

Revize / kontrola lešení nebyla provedena
ve stanovené lhůtě.
Koncové zábradlí není upevněno.

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

Okamžité přerušení činnosti,
náprava
Okamžité přerušení činnosti,

ano
ano
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náprava

9.5.
9.6.
9.7

Není zajištěna vhodná rampa pro bezpečný
přístup k pracovní plošině.
Volná, nezhutněná půda pod lešením,
případně chybějící podložka.
Svévolná úprava lešení (odstranění
zábradlí, podlážek atd.) bez odborné
způsobilosti na danou činnost.

50 €

150 €

Okamžitá náprava

ne

50 €

150 €

Náprava

ne

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

9.8.

Není vyvěšena nosnost a dodavatel lešení,
resp. je nesprávně vyplněná karta lešení.

50 €

150 €

Náprava

ne

9.9.

Mobilní lešení není zajištěno proti
nechtěnému posunutí.

50 €

150 €

Náprava

ne

9.10.

Při posouvání mobilního lešení se na něm
zdržuje osoba.

200 €

500 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

9.11.

Práce ve výšce / nad volnou hloubkou bez
použití kolektivní nebo individuální ochrany
proti pádu z výšky / do hloubky.

300 €

600 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti.
Lešení se až do nápravy
nesmí používat!

ano

ano

9.12.

9.13.

Použití nevhodné kombinace prostředků
osobního zajištění při práci ve výškách / nad
volnou hloubkou (celotělový bezpečnostní
postroj, tlumič pádu, samonavíjecí kladka,
zkracovač lana atd.).
Použití nevhodného kotevního bodu na
ukotvení zaměstnance při práci ve výšce /
nad volnou hloubkou (zábradlí, okap,
elektrické vedení, energetické rozvody,
vozidlo atd.).

9.14.

Lešení používané z nesprávného materiálu
v oblastech vystavených fyzickým a / nebo
chemickým účinkům (např. ve vápenozásaditém prostředí není možné používat
hliníkové lešení a žebřík).

9.15.

Práce ve výšce / nad volnou hloubkou za
použití horolezecké techniky bez odborné
způsobilosti pracovníka.

300 €

600 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

9.16.

Použití prvků osobního zajištění proti pádu z
výšky / do hloubky (celotělový bezpečnostní
postroj, tlumič pádu, samonavíjecí kladka,
zkracovač lana, karabina, pomocné lano,
přenosný kotvící bod atd.), které jsou
poškozené, necertifikované nebo nebyly
kontrolovány v předepsaných intervalech.

150 €

300 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

9.17.

Práce ve výšce / nad volnou hloubkou bez
zajištění prostoru ohroženého prací ve
výšce / nad volnou hloubkou.

200 €

400 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ano

10.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

10.1.

Ochranné brýle / ochranný štít se
nepoužívají a / nebo není možné určit jejich
ochranný účinek a / nebo jejich ochranná
schopnost není vyhovující.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne

10.2.

Pracovník nepoužívá ochrannou přilbu (s
výjimkou kancelářských prací a odborných
pracovních úkonů v interiéru mimo ohrožení
padajícími předměty), stav, doba životnosti
zaručující účinnou ochranu (max. 5 let od
výroby) není vhodná a / nebo není
identifikovatelná ochranná schopnost.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne
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10.3.

Pomůcky na ochranu sluchu se nepoužívají
a / nebo není možné určit jejich ochrannou
schopnost a / nebo je tato nevyhovující.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne

10.4.

Uskladnění prostředků na ochranu
dýchacích orgánů v nečistém stavu a / nebo
nebyla provedena revize kontrolovatelným
způsobem.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne

10.5.

Přístroj na ochranu dýchacích cest se
nepoužívá a / nebo není možné určit jeho
ochrannou schopnost a / nebo je tato
nevyhovující.

50 €

150 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ne

10.6.

Ochranná obuv nevyhovuje ohrožení a /
nebo nelze určit její ochrannou schopnost a
/ nebo je tato nevyhovující.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne

10.7.

Ochranný oděv nevyhovuje ohrožení
(požadavky: antistatický a / nebo nehořlavý
odolný vůči žhavým látkám, odolný vůči CH,
značka "CE" označující úplnou ochranu
těla), a / nebo není možné určit jeho
ochrannou schopnost.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci“

ne

10.8.

Použití OOPP vzóně EX, nevyhovuje
podmínkám pro vstup / práci ve výbušném
prostředí.

200 €

400 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“Povolení k práci

ne

10.9.

Používání ochranných rukavic s
nevyhovující ochrannou schopností a / nebo
není možné identifikovat jejich ochrannou
schopnost.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“„Povolení k práci“

ne

10.10

Používání nevhodných, poškozených nebo
znečištěných OOPP.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
“„Povolení k práci“

ne

50 €

150 €

Náprava

ne

150 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

ano

11.

Zemní / výkopové práce

11.1.

Místo výkonu zemních prací není vhodným
způsobem ohraničené od pěší a dopravní
komunikace (např. oddělující prvky zábradlí
nesmí způsobit poranění).

11.2.

Není vyřešena ochrana pracovního výkopu
sklonem, pažením, volné bezpečnostní
pásmo, není zajištěn sestup a výstup (v
plánu HSE je třeba uvést způsob ochrany
proti sesuvům).

11.3

Pro zajištění stěn výkopu jsou použity
nevhodné prostředky.

50 €

150 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

11.4

Nevhodným způsobem zabezpečený výkop
(např. použitím bezpečnostní pásky na
hraně výkopu).

50 €

150 €

Okamžité přerušení činnosti,
náprava

ne

12.

Přesun materiálu, jeřábové práce

12.1.

Pod zavěšeným břemenem se zdržuje /
pracuje osoba.

150 €

500 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do

ne

Datum vydání: 30.3.2016
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prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

12.2.

Oblast zdvihu není ohraničena, ani jinak
zabezpečena (např. hlídkou)

50 €

150 €

12.3.

Není prokazatelná, zdokumentovaná revize
spojovacích, strojních prvků a / nebo
vázacích prostředků, dokumentace není k
dispozici.

50 €

150 €

12.4.

Zvedání osob strojem (s výjimkou případů,
kdy jde o zvedací zařízení, výtah, zvedací
koš určený a testovaný pro tento účel).

250 €

500 €

12.5.

Na zařízení není označená povolená
nosnost.

50 €

150 €

12.6.

Stav spojovacích prvků není vyhovující
(porušení lana, řetězů apod.).

50 €

150 €

12.7.

Na místě se nenachází Provozní deník
zvedacího zařízení a / nebo není pravidelně
veden.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

12.8.

Chybějící / neplatná revize, prohlídka,
zkouška stroje, zařízení.

100 €

200 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ano

12.9.

V pracovních strojích, vozidlech chybí
zábrana proti nechtěnému startování (např.
startovací klíč je ve startéru, přičemž
obsluhující osoba se nezdržuje na zařízení).

50 €

150 €

Okamžitě vyndat klíč ze stroje
a vrátit ho po sepsání zápisu

ano

13.

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání
„Povolení k práci“
V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci
Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

ne

ano

ne

ne

Elektrické zařízení, elektrické přístroje

13.1.

Stav zařízení a přístrojů nevyhovuje.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

13.2.

Stav elektrického vedení, spojů nevyhovuje
(např. chybná nebo dodatečná izolace
vedení).

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

13.3.

Rozvodné skříňky nejsou uzemněné nebo
zabezpečené proti manipulaci
neoprávněných osob.

50 €

150 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání Povolení k práci

ne

13.4.

Nebyla provedena odborná zkouška,
odborná prohlídka elektrického zařízení
proti ochraně zásahu proudem a / nebo
dokumentace není k dispozici na místě.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

13.5.

Není vyřešena mechanická ochrana
elektrických kabelů vedených na úrovni
podlahy.

50 €

150 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání Povolení k práci

ne

13.6.

Elektrické kabely vedené vzduchem nejsou
upevněné na více bodech nebo nejsou
dostatečně viditelně označené.

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

13.7.

Na rozsáhlé kovové pracovní ploše se
nenachází oddělovací transformátor nebo
se používá typ s nevyhovující zatížitelností.

50 €

150 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání Povolení k práci

ne

13.8.

Používání necertifikovaných nástrojů a
zařízení.

100 €

200 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání „Povolení k práci“

ne

Datum vydání: 30.3.2016
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Mechanické ruční nářadí
Stav ručního nářadí nevyhovuje
předepsaným kritériím, požadavkům (např.
prasklá nebo zlomená rukojeť, mastnéšpinavé ozubení, natažený otvor na klíče).

50 €

150 €

Náprava, při opakovaném
nedostatku odebrání Povolení
k práci

ne

Ochrana životního prostředí

15.1.

Vypouštění kapalného odpadu nebo
odpadních vod do kanalizace v areálu

400 €

3 500 €

Vyčištění kanalizace v areálu,
vyčerpání a likvidace obsahu
havarijní nádrže

ano

15.2.

Nezajištění dostatečného počtu a/nebo
vhodných nádob / kontejnerů na uložení
odpadů vzniklých při výkonu práce (pokud je
zahrnuto ve smlouvě).

300 €

1 500 €

Přerušení činnosti, náprava

ne

15.3.

Shromažďování a sběr vzniklých odpadů
mimo místo určené objednavatelem /
provozovatelem ČS.

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání Povolení k práci

ne

15.4.

Nevystavení tiskopisů k přepravě odpadů v
souladu s legislativními požadavky pro
oblast nakládání s odpady (v případě, že je
přeprava zahrnuta ve smlouvě).

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava

ne

15.5.

Neponechání vyplněné strany č. 1 tiskopisu
„Evidenčního listu pro přepravu NO“ na ČS
před provedením přepravy.

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava

ne

15.6.

Likvidace nebo vykládka odpadů včetně
výkopové zeminy na jiném místě, než bylo
předem dokladované dodavatelem a
odsouhlasené objednatelem, resp.
provozovatelem ČS.

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava, při
opakovaném nedostatku
odebrání Povolení k práci

ne

15.7.

Nepředložení potvrzených dokladů a
formulářů o přepravě a nakládání s odpady
ve stanoveném termínu.

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava

ne

15.8.

Nezajištěné vyčištění prostoru / místa, kde
byly prováděny práce.

300 €

1 500 €

Okamžitá náprava

ne

16.

16.1.

16.2.

16.3.

17.
17.1.

Pracovní úraz a jiné
Zjištění požití alkoholu, pokud výsledek
pozitivního testu ODS byl do 0,14 mg/l,
omamných a psychotropních látek v
organismu testované osoby nebo jejich
vnášení do areálu společnosti.
Zjištění požití alkoholu, pokud výsledek
pozitivního testu ODS byl nad 0,14 mg/l
nebo se testovaná osoba odmítla podrobit
ODS, resp. krevnímu testu na zjištění požití
alkoholu, resp. se pozitivní test do 0,14 mg/l
u testované osoby zopakoval podruhé v
průběhu posledních 6 měsíců.
Pracovní úraz, jiný úraz, nemoc z povolání,
nebezpečná událost a závažná průmyslová
havárie, hrubé nebo opakované porušení
zásad BOZP.

300 €

Okamžité přerušení vstupu /
činnosti, okamžitá náprava

ano

600 €

Zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

ano

Okamžité přerušení činnosti,
zákaz vstupu do prostor
společnosti MOL Česká
republika, s.r.o. po dobu min.
12 měsíců

ano

Okamžité přerušení činnosti,
zákaz vstupu dodavatele min.
na vstupu do prostor

ano

3 500 €

Dopravní předpisy
Jízda bez bezpečnostního pásu.

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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17.2.

Jízda bez ochranné přilby na jednostopém
vozidle

100 €

200 €

17.3.

Jízda na nemotorovém vozidle v zimním
období a za nepříznivého počasí
(zasněžená, kluzká, namrzlá vozovka).

200 €

400 €

18.

spoločnosti MOL Česká
republika, s.r.o. po dobu 12
měsíců
Okamžité přerušení činnosti,
zákaz vstupu dodavatele min
na vstupu do prostor
spoločnosti MOL Česká
republika, s.r.o. po dobu 12
měsíců
Okamžité přerušení činnosti,
zákaz vstupu dodavatele min
na vstupu do prostor
spoločnosti MOL Česká
republika, s.r.o. po dobu 12
měsíců

ano

ano

Bezpečnostní symboly

18.1.

Odstranění nebo poškození bezpečnostního
značení, vyřazení z činnosti bezpečnostních
zařízení / prvků bez oprávnění.

100 €

200 €

V případě druhého porušení zákaz činnosti a vstupu do
prostor společnosti MOL
Česká republika, s.r.o. po
dobu 12 měsíců

18.2

Neoznačení pracovníka vykonávajícího
funkci požární hlídky nebo dozorčího vstupu
(případně jiná funkce vyžadující označení).

50 €

150 €

Přerušení prací, okamžitá
náprava

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

ano

ne
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Seznam příloh:
Příloha č.1

Základní nebezpečí na čerpacích stanicích

Příloha č.2

Vzor “Povolení k práci” - Tiskopis A

Příloha č.3

Vzor „Povolení k práci“ - Tiskopis B

Příloha č.4

Vzor „Pověření k práci“

Příloha č.5

Vzor „Identifikační karty HSE školení“ (Průkaz zaměstnance dodavatele)

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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Složky

Kritické činnosti
oddělení Maloobchodu
Práce se zvýšeným
nebezpečím požáru
Práce ve výškách (např.
na střeše, totemech)
Práce ve stísněných
prostorech (např.
nádržích, šachtách)
Vybrané stavební práce
(např. výkopové práce)
Práce s vypnutím
(odpojením) energií

x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Nevhodné větrání
Stísněný prostor

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

Zvyšující citlivost / alergenní

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

Jiné (uveďte)

Mikroorganismy

Udušení interními plyny (dusík,
kysličník uhličitý)

Škodlivé vlivy na potomstvo

Teratogenní

Mutagenní

Karcinogenní

Infekční

Lepkavé

Toxické

Zdroj fyzického nebezpečí

Zářiče ionizačního záření

Dráždící

x

Hořlavé (vysoce hořlavé)

x

Nebezpečné prostředí

x

Požár/výbuch

x

Jiné (uveďte)

Prašné prostředí

Místo a plán zástavby (domino efekt)

Vysoké napětí

Elektromagnetické pole

Nevhodné osvětlení, laser

Vibrace

Hluk

Uvolnění tlaku a podtlaku

x

Neřízené energetické zdroje (pece,
reaktory, kolony apod.)

Nebezpečí z pochmurného počasí

Práce nad hlavou / padání předmětů

Pracoviště na jiném poschodí než v
přízemí

Teplota, horké nebo ledové předměty

Ostré pichlavé hrany

Uklouznutí/zakopnutí/pády/přesun
předmětů

Narušení konstrukční rovnováhy

Zvedání/točení/tahání zařízení

HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu

Příloha č.1

Matice HSE rizik na čerpacích stanicích (týká se i předběžných informací dodavatele)
Přítomnost nebezpečných látek

x

V této tabulce jsou nejtypičtější nebezpečí (rizika) spojená s čerpacími stanicemi ovlivňujícími kritickou činnost. Nelze vyloučit ostatní vyplývající
rizika.
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Příloha č.2
Vzor „Povolení k práci“ – práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, práce ve
stísněných prostorech, práce v prostorech s nebezpečím výbuchu a/nebo požáru –
Tiskopis A

MOL Česká republika, s.r.o.
Regionální čerpací stanice .................................................................................

P o v o l e n í k p r a c i č.

/20......

vydané podle řídícího aktu MOL Česká republika, s.r.o. RET_3_G6.1_CZ

A. Základní údaje (vyplní vedoucí pracoviště)
Prostor, zařízení, rozsah prací

Povolení platí na den :....………..…………
od ……….…… hod. do …....………… hod.

Povoluji provedení těchto prací: +)
Svařování, tepelné
dělení a další
způsoby zpracování
kovů, při kterých se
používá svařovací,
brousící nebo
jiskřící zařízení
nezávisle na stupni
automatizace na
místech s možností
vzniku požáru nebo
výbuchu

Lepení hořlavých
podlahových a
střešních krytin,
obkladů stěn a
stropů pomocí
ohně,
elektrotepelných
spotřebičů a
zařízení nebo
hořlavých lepidel a
odstraňování
starých nátěrů
pomocí tepelných
spotřebičů a
zařízení

Manipulace s
otevřeným ohněm
na místech s
možností vzniku
požáru

Údržba a opravy
technických a
technologických
zařízení (objektů,
prostoru)
obsahujících
hořlavé látky a
odstraňování jejich
poruchových stavů

Vstup do
zařízení
a pod úroveň
terénu

K dodržení zásad bezpečnosti práce nařizuji provést: +)
1
Přípravu zařízení,
prostoru k činnosti se
zvýšeným
nebezpečím vzniku
požáru

2
Rozbor ovzduší
na dýchatelnost
a toxicitu

3
Měření koncentrace
nebezpečných par
(výbušných)

4
Protipožární zabezpečení
a kontrola v průběhu prací
a po skončení prací

…………………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
vedoucí pracoviště, který povolení vystavil

Datum vydání: 30.3.2016
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B. Odpovědní zaměstnanci (vyplní zástupce realizátora prací)
Činnost

Jméno a příjmení

Evid.č. průkazu
svářeče (osob.č.)

Datum posledního
přezkoušení

Podpis
zaměstnance

Provedením prací
pověřuji:

Dozorem třetí
osoby pověřuji:
Odborný dozor
(svař. technolog)

Pro zabezpečení zaměstnanců, kteří vykonávají práce, nařizuji: +)
Zabezpečit větrání dle ČSN 050600
Splnit podmínky pro zapojení
svařovacích agregátů
Zkontrolovat zdravotní způsobilost

ano
ano

ne
ne

Provést opatření proti pádu osob

ano
ano

Použít ochranné prostředky, přilba,

ne
ne

kukla, ochr. oblek, ochrana dýchadel

ano

ne

Jiná ochrana (uvést):

PROHLÁŠENÍ: Osobně jsem se přesvědčil spolu s vedoucím pracoviště, že zařízení a pracoviště je připraveno na bezpečný výkon
práce. Zajistím dodržení stanovených opatření, jakož i bezpečný postup práce, plnění norem ČSN 050650, interních předpisů MOL
Česká republika, s.r.o. se kterými jsem byl seznámen a aktuálnost údajů uvedených v tomto povolení po celou dobu trvání prací.

Název organizace: …………………………….
Jméno, příjmení a podpis zástupce realizátora prací: ……………………………………………………
+ - hodící se označte křížkem

C. Podmínky a opatření z hlediska požární bezpečnosti
(vyplní vedoucí pracoviště části 1-4)

1

Příprava zařízení k činnosti se zvýšeným nebezpečím

Zařízení bylo:

ano +

Zařízení bylo:

ano +

ano +

V prostoru byli:

vyčištěné od hořlavých kapalin

odvětrané …………hod.

poklopy a šachty kanalizace zakryté
a zapískované

vyčištěné od hořlavých prachů

profouknuté inertním plynem

provedené zábrany k odlétání jisker a
okují

odvětrané ………………..…hod.

odpojené od el. proudu

postavená protiplynová stěna

vymyté …………….…… krát

oddělené záslepkami

provedená jiná opatření (uvést):

odplyněné

jinak zabezpečené

2

Na základě výsledků měření nařizuji po dobu práce

Měření ovzduší na dýchatelnost
a toxicitu

Druh škodliviny

Obsah kyslíku % obj.

Naměřená koncentrace
3

ano +

použít autonomní dýchací přístroj
použít respirátor

Škodliviny (mg/m )

Datum měření:

Přípustná koncentrace (mg/m3)

Čas měření:

masku v pohotovostní poloze
hod.

typ filtru
provedená jiná opatření (uvést):

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016

Strana: 43/48
Verze: 5

HSE požadavky na dodavatele Maloobchodu

Příloha č.2
3

Na základě výsledků měření nařizuji po dobu práce

Měření výbušnosti prostředí

Druh hořlavin

používat nejiskřící nářadí

Druh hořlavé látky

po dobu opravy kropit vodou, použít vodní clonu

Meze výbušnosti látky (obj.%)

profoukávat inertním plynem, vodní párou

25% dolní meze výbušnosti látky (obj.%):

použít osvětlení ………… …. V s krytím, bez krytí

Datum měření:

Čas měření:

hod.

použít hasící přístroje – počet:

ano +

typ:

jiná opatření (uvést)
Podpis osoby odpovědné za měření
PROHLÁŠENÍ: K dodržení bezpečnosti práce jsem nařídil provést opatření uvedená v části .............. a osobně jsem se přesvědčil
spolu se zástupcem realizátora, že zařízení a pracoviště je připraveno na bezpečný výkon práce za dodržení nařízených podmínek.

Jméno, příjmení a podpis vedoucího pracoviště: …………………………………………………………………

4

Požární hlídka, kontrola po dobu prací a kontrola pracoviště po skončení prací

Pro protipožární zabezpečení určuji:
Požární hlídku:

Jméno a příjmení

Podpis

(* vedoucího Požární hlídky označit hvězdičkou)

Po skončení prací pověřuji kontrolou pracoviště (8 h):
Odbornou přípravu a poučení zaměstnanců vykonal:

D. Vyjádření dalších odpovědných osob, odevzdání prací a pracoviště
Vyjádření OZO (technika PO) (doplňující opatření a záznamy, jméno, příjmení a podpis):

Vyjádření OZO (bezpečnostního technika) (doplňující opatření a záznamy, jméno, příjmení a podpis):

Pracoviště a
vykonané práce

Jméno a příjmení

Podpis

Datum

Hodina

odevzdal:
převzal :
+ hodící se označte křížkem

Datum vydání: 30.3.2016
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Vzor „Povolení k práci“ – práce ve výškách, stavební práce, práce s vypnutím
(odpojením) energií, kritické zvedání – Tiskopis B

MOL Česká republika, s.r.o.
Regionální čerpací stanice ......................................................................

P o v o l e n í k pr á c i č.

/20......

vydané podle řídícího aktu MOL Česká republika, s.r.o. RET_3_G6.1_CZ

NA PRÁCE:1)





práce ve výškách (nad 1,5 m)
práce ve výkopech hlubších než 1,3 m, vyjma stísněných prostor
práce s vypnutím (odpojením) energií

A. Základní údaje (vyplní provozovatel ČS)
Povolení platí na den: .................................. od .................... hod. do .................. hod.
Povolení vystavil: ..........................................................................................................
(jméno, příjmení, funkce, podpis provozovatele)
Přesné místo / určení místa výkonu práce: ................................................................
………………………………………...................................................................................
Popis vykonávané práce: ................................................................................................
.........................................................................................................................................

B. Odpovědní zaměstnanci (vyplní zástupce realizátora prací)
Zaměstnanci vykonávající činnost
Činnost

Jméno

Příjmení

Datum posledního
přezkoušení

Podpis
zaměstnance

Provedením prací
pověřuji :

Dozorem třetí
osoby pověřuji :

Název organizace: ………………………………………………..……………..…………….
Jméno, příjmení a podpis zástupců realizátora prací: ………………………………………

Datum vydání: 30.3.2016
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C. Podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(vyplní realizátor prací)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Název organizace: ………………………………………………..……………..…………….
Jméno, příjmení a podpis zástupce realizátora prací: ………………………………………

Pracoviště a
vykonané práce

Jméno a příjmení

Podpis

Datum

Hodina

odevzdal:
převzal :
1)

hodící se označte křížkem

Datum vydání: 30.3.2016
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Příloha č.4
Vzor Pověření k práci

Pověření k práci
DODAVATEL (název společnosti):
Pověřená osoba dodavatele, která
odpovídá za vykonání prací:
Číslo objednávky / smlouvy:
Datum:
1.Čerpací stanice MOL Čerpací stanice, s.r.o.

2.Navrhovaná práce pro daný den (např. oprava atiky, oprava osvětlení, oprava manipulační plochy
atd.)

3. Nebezpečí spojená s prací (např. pád z výšky, pohybující se vozidla, úraz el. proudem atd.)

4. Prvky kontroly / bezpečnostní opatření, která budou použita na řízení nebezpečí (např. zábradlí,
zábrany, vyřazení z prevozu, odpojení / vypnutí zařízení, přístrojů atd.)

5. DODAVATEL
Dodavatel vykonávající práci potvrzuje, že práce bude provedena v souladu s bezpečnostními předpisy, že navrhovaná práce byla
konzultována se zástupcem oddělení Retail Network Engineering & Maintenance MOL Česká republika, s.r.o. a že bude
provozovatele / nájemce ČS a zástupce oddělení Retail Network Engineering & Maintenance MOL Česká republika, s.r.o.
neprodleně informovat o všech změnách.

JMÉNO:

PODPIS:

ČAS:

DATUM:

6. PROVOZOVATEL / NÁJEMCE ČS (zástupce nájemce)
Provozovatel / nájemce ČS ověřuje údaje uvedené na Pověření k práci a podpis dodavatele.

JMÉNO:

PODPIS:

ČAS:

DATUM:

7. DODAVATEL
Dodavatel potvrzuje, že práce byla dokončená / pozastavená a čerpací stanice byla ponechána v bezpečném stavu.

JMÉNO:

PODPIS:

ČAS:

DATUM:

8. PROVOZOVATEL / NÁJEMCE ČS (zástupce nájemce)
Provozovatel / nájemce ČS potvrzuje, že práce byla dokončená / pozastavená.

JMÉNO:

PODPIS:

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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Příloha č.5
Vzor Identifikační karty HSE školení (Průkaz zaměstnance dodavatele)
MOL Česká republika, s.r.o.
Průkaz zaměstnance dodavatele
Název zaměstnavatele:
IČO zaměstnavatele:
Příjmení a jméno zaměstnance:
Datum narození zaměstnance:
Číslo průkazu

Tento průkaz potvrzuje, že zaměstnanec dodavatele byl obeznámen
s požadavky HSE na čerpacích stanicích a opravňuje k vykonávání
údržbářských / stavebních prací na čerpací stanici. Oprávnění platí, pokud od
data posledního proškolení neuplynulo více než 12 měsíců.
Bez tohoto průkazu s platným oprávněním nesmí zaměstnanec dodavatele
vykonávat na čerpací stanici žádnou práci.
Zaměstnanec dodavatele je povinen tento průkaz nosit s sebou
a prokázat se s ním před nástupem k práci na čerpací stanici
provozovateli čerpací stanice nebo jeho zástupci.
Tento průkaz nenahrazuje „Povolení k práci“ ani jiné průkazy ve smyslu
zvláštních předpisů!
Průkaz je nepřenosný! Je přísně zakázáno prokazovat se cizím
průkazem. Za případné porušení je plně zodpovědný dodavatel a
v případě zjištění takového porušení bude sankcionován.

Datum vydání

Datum seznámení se
s HSE pravidly na ČS:

Datum seznámení se
s HSE pravidly na ČS:

Datum seznámení se
s HSE pravidly na ČS:

Datum seznámení se
s HSE pravidly na ČS:

Datum vydání: 30.3.2016
Datum účinnosti: 1.4.2016
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