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Základní bezpečnostní zásady a pravidla závazné pro činnost zhotovitele a 
všech jeho subdodavatelů (dále jen Zhotovitele) na území Objednatele. 

Nedílná součást smluvního vztahu pro zajištění bezpečnosti práce a provozu na pracovišti společnosti a ochrany životního prostředí 

Společnost Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1166, Lovosice, 

IČO: 26695081 (též ACZ či Objednatel) stanovuje pro činnosti prováděné ve svých objektech a 

na svém území následující pravidla a podmínky bezpečné práce a bezpečného chování, 
upozorňuje zhotovitele na bezpečnostní rizika a na sankce v případě porušení bezpečnostních 

pravidel zaměstnanci zhotovitele. 

 

Podmínky spolupráce mezi ACZ a Zhotovitelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
(BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 

Zhotovitel odpovídá za činnost všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů. 
Pro zaměstnance subdodavatele platí stejná pravidla jako pro zaměstnance Zhotovitele.  

I. Oblast BOZP 

1. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně vlastních 
zaměstnanců, zaměstnanců objednatele a všech dalších osob, které se přímo nebo 
nepřímo podílejí na činnostech Zhotovitele na území ACZ. 

2. Zhotovitel je povinen seznámit se s místem plnění a s riziky, která mohou být spojena 
s prováděním prací/díla. Obecná bezpečnostní rizika ACZ jsou uvedena v Příloze č. 1 
tohoto dokumentu. 

3. Zhotovitel je povinen předat odpovědnému pracovníkovi Objednatele seznam a 
hodnocení rizik BOZP spojených s jeho pracemi na území či v objektech Objednatele. 

4. Zaměstnanci Zhotovitele (a jeho subdodavatelů) musí dodržovat bezpečnostní pravidla 
ACZ (dále v Příloze č. 2 tohoto dokumentu), být viditelně označeni názvem své 
společnosti na pracovním oděvu (nebo mít nasazenu reflexní vestu) a být vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky a oděvy dle charakteru práce a interních 
pravidel ACZ (vždy obuv s pevnou špičkou a dlouhé kalhoty, helmu při práci ve výškách 
nad 1,5 metru, apod.).  

5. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni před zahájením prací absolvovat školení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu dle osnovy Objednatele do 30 minut. 
Školení zajišťuje Objednatel na žádost Zhotovitele. Bez absolvování tohoto školení nesmí 
zaměstnanec Zhotovitele zahájit práci. Platnost školení je 2 roky. 

6. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů dozorových zaměstnanců Objednatele 
(pracovníků útvaru EHS) a zaměstnance ACZ písemně určeného pro zajištění 
bezpečnosti práce na pracovišti ve smyslu § 101, odst. 3, ZP. 

7. Zaměstnanci Zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a objektech, kde 
plní povinnosti určené smlouvou nebo objednávkou. Při vstupu do těchto prostor, 
sociálních a ostatních zařízení mohou používat jen přístupové cesty, které jim byly při 
předání pracoviště určeny zástupcem ACZ. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit průjezdný profil na všech komunikacích Objednatele. Pokud 
práce zasahují do průjezdného profilu komunikace, je povinen Zhotovitel dohodnout 
předem písemně postup práce s pověřeným zaměstnancem Objednatele a stanovit 
bezpečnostní opatření.  
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9. Pracovní úrazy zaměstnanců Zhotovitele, pokud se přihodí na pracovišti Objednatele, 
vyšetřuje, eviduje a registruje Zhotovitel, Objednatel zajistí potřebnou součinnost. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou zdravotně a odborně 
způsobilí k výkonu práce a že nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.  

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat zaměstnance Zhotovitele za účelem zjištění 
přítomnosti alkoholu a návykových látek. 

12. Objednatel je oprávněn zastavit práci a vykázat zaměstnance Zhotovitele z areálu ACZ 
v případě porušení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto dokumentu. O tomto 
opatření musí Objednatel neprodleně informovat zástupce Zhotovitele.  

13. Jakákoliv změna práce a činnosti musí být projednány s oprávněným zástupcem 
Objednatele. 

II. Oblast PO 

14. Zhotovitel je povinen přijmout veškerá opatření k ochraně majetku, vlastních 
zaměstnanců, zaměstnanců Objednatele a všech dalších osob, které se kdykoliv přímo 
nebo nepřímo podílejí na činnostech zhotovitele. 

15. Zhotovitel jmenuje písemně odpovědného pracovníka pro požární ochranu, který bude 
odpovědný za dodržování předpisů o PO. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pravidel ACZ pro práci s otevřeným ohněm, 
řádně označit prostory ve smyslu zákona o požární ochraně a prováděcích vyhlášek a 
nahlášení oprávněnému zástupci Objednatele o druhu, množství a umístění používaných 
a skladovaných hořlavých a výbušných kapalin, látek. 

17. V případě vyhlášení požárního poplachu jsou zaměstnanci Zhotovitele povinni řídit se 
Požární poplachovou směrnicí ACZ. 

III. Oblast OŽP 

18. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni respektovat veškeré pokyny a nařízení, 
zaměstnanců ACZ při havarijních stavech a ohrožení životního prostředí.  

19. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování legislativních požadavků při nakládání s vodami 
a o jejich ochranu tak, aby nebyla ohrožena nebo zhoršena jakost povrchových nebo 
podzemních vod (zejména vypouštění odpadních vod s obsahem látek závadných vodám 
do kanalizace). Pro vypouštění odpadních vod do kanalizace musí dodavatel obdržet 
písemný souhlas odpovědného zástupce ACZ.  

20. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat legislativu pro zacházení s látkami, které 
mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod. 
Zhotovitel dále zajistí, aby závadné látky (nebezpečné chemické látky a směsi a látky 
škodlivé vodám), s nimiž zachází, neunikaly do venkovního ovzduší, půdy a vody.  

21. V případě úniku závadných látek způsobeného pracovníky či zařízením zhotovitele, 
zajistit provedení okamžitých zásahů k zabránění a omezení negativních vlivů na životní 
prostředí a bezodkladně informovat zástupce ACZ. 

22. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu s platným zněním zákona o odpadech 
(shromažďování, doprava, odstraňování). Umístění vlastních shromažďovacích míst / 
nádob na odpady v areálu ACZ musí být schváleno zástupcem ACZ. Shromažďovací 
místo / nádoba musí být řádně označena, druhem (nebezpečný / ostatní odpad), názvem 
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a kódem odpadu, vč. identifikace dotčené firmy a musí být zajištěna proti odcizení. Na 
shromažďovacích místech bude zhotovitel udržovat pořádek a zamezí ukládání odpadů 
mimo tato shromažďovací místa.  

23. Zhotovitel je povinen umožnit environmentální audit nebo kontrolu zaměstnancům ACZ, 
poskytnout jim žádané informace, vč. předložení těch dokladů, které se týkají činností 
majících vliv na životní prostředí.  

24. Veškeré pokuty a sankce uložené objednateli kontrolními orgány státní a veřejné správy 
za porušení právních předpisů platných pro oblast ŽP anebo poškození ŽP, jež zavinil 
zhotovitel, se tento zavazuje uhradit v plné výši na své náklady. 

25. Zhotovitel je povinen dodržovat závazky vyplývající z politiky ochrany životního prostředí 
společnosti ACZ, která je dostupná na internetových stránkách www.aoyama.cz a ve 
vstupní hale ACZ. 

BERU NA VĚDOMÍ A AKCEPTUJI ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO ČINNOST DODAVATELE A SEZNÁMENÍ 

S BEZPEČNOSTNÍMI RIZIKY ACZ VČETNĚ PŘÍLOH Č. 1 A Č.2) 

 

 

Zhotovitel: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Zastoupený (jméno-funkce): ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Dne: …………………………………………….                            Podpis: ………………………………………………….. 

http://www.aoyama.cz/
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Příloha č. 1: Základní bezpečnostní rizika společnosti Aoyama Automotive Fasteners 
Czech, s.r.o.: 

 

1. Dopravní nehoda – v areálu platí pravidla provozu na pozemních komunikacích platné v ČR, max. 
rychlost 20 km/h. 

2. Hladké podlahy, schody, ostré hrany, překážky v chůzi – nebezpečí uklouznutí a zakopnutí - dbát 
pozornosti při chůzi, nepsat zprávy na mobilním telefonu, zákaz nošení rukou v kapsách, držet se 
schodišťových madel. Ve výrobních a skladovacích prostorech vždy boty s pevnou špičkou (tzv. 
tužinkou). 

3. Točivé stroje (lisy, válcovací stroje, rozety pohonů, šnekové podavače a další) – nebezpečí 
zachycení/vtáhnutí do stroje -nepřibližovat se ke strojům za chodu, není-li to nezbytně nutné, 
nenosit sukně, nepřípustné krátké kalhoty, oděv vždy zapnutý. 

4. Pneumatická a hydraulická zařízení (podavače a štosovače beden lisů, válců, pecí, pohony atd.) – 
nebezpečí rozdrcení i při vypnutém zařízení (zbytkový tlak) 

5. Manipulační technika (VZV, tahače, paletovací vozíky, …) – nebezpečí střetu stroje a chodce- 
používat béžové cesty pro pěší a přechody pro chodce vždy, kdy je to možné. Před přechodem 
přes hnědou cestu pro techniku vždy zastavit a rozhlédnout se. 

6. Dopravníky (carriery) a řetězové pohony na linkách povrchových a tepelných úprav- nebezpečí 
zmáčknutí/zachycení pohyblivou částí stroje – nepřibližovat se k točivým a pohyblivým částem 
strojů za chodu. O pohybu v lince musí být vždy informován vedoucí zaměstnanec provozu (team 
leader, group leader, manažer). 

7. Olejové úkapy – nebezpečí uklouznutí – upozornit obsluhu, vyhýbat se při chůzi olejovým skvrnám. 

8. Chemické látky (procesy povrchových úprav, sklad chemikálií, odfosfátovací zařízení) – nebezpečí 
poleptání, těžký úraz očí – při vstupu do linky povrchových úprav nebo prostoru odfosfátování vždy 
nasazeny ochranné brýle, při práci s chemikáliemi vždy celotělový oděv (dlouhé rukávy) a OOPP 
dle bezpečnostního listu/bezp. pravidel – nejíst, nepít. 

9. Olejové jímky tepelných úprav – nebezpečí požáru – zákaz vstupu s kapalinami nad olejové jímky. 

10. Požár – zákaz kouření v celém areálu i v kabinách vozidel. Práce s otevřeným ohněm a svařování 
jen na základě písemného povolení. 

11. Výbuch – zákaz vstupu do prostoru s nebezpečím výbuchu (regulační stanice plynu, generátory 
plynu pro tepelné úpravy). Práce jen na základě písemného povolení. 

12. Práce ve výškách – nebezpečí pádu - jen se zajištěním proti pádu, chodidla nad 1,5 metru vždy 
s ochrannou přilbou (i při práci na plošině a žebříku). 

13. Práce ve výškách a obsluha jeřábu – nebezpečí pádu předmětu z výšky – zajistit prostor okolo 
pracoviště, ochranné přilby u všech osob nalézajících se v tomto prostoru. 
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Příloha č. 2: Základní bezpečnostní pravidla 
společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, 
s.r.o. 

 
1. V celém areálu objednatele - společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. Průmyslová 

1166, 410 02, Lovosice (ACZ) platí zákaz kouření (mimo vyhrazených míst). Tento zákaz platí i pro 
kabiny motorových vozidel. 

2. Vstup/vjezd do areálu a jakákoli činnost pod vlivem alkoholu nebo návykových látek jsou zakázány. 

3. Maximální povolená rychlost osobních a nákladních automobilů ve venkovním prostoru je 20 km/h, 
ve vnitřním prostoru je rychlost veškeré dopravní techniky omezena na 5 km/h. Stání vozidel je 
povoleno pouze na označených parkovacích místech. Při pohybu manipulační techniky mimo pevně 
stanovené a označené zóny (prostory Logistiky) je nutný doprovod další osoby. 

4. V nebezpečných zónách, ohraničených žlutočerným šrafováním, je povolen zaměstnancům 
Zhotovitele vstup pouze po předchozím souhlasu vedoucího zaměstnance ACZ a vždy pouze 
s oblečenou reflexní vestou. 

5. Všechny osoby musí ve výrobních a skladovacích prostorách nosit pracovní oděv s názvem firmy či 
reflexní vestu, dlouhé kalhoty a bezpečnostní obuv s pevnou špičkou. Dle povahy vykonávané 
práce a prostoru musí mít nasazeny rovněž chrániče sluchu, ochranné brýle, ochranné helmy, 
prostředky pro zachycení pádu a další OOPP. Za vybavení zaměstnanců odpovídá jejich 
zaměstnavatel nebo Zhotovitel. 

6. K pohybu uvnitř areálu je povoleno používat pouze k tomu určených tras, při křížení těchto tras pro 
pěší s cestami pro manipulační techniku je nutno přednostně používat přechody pro chodce. Před 
přechodem komunikace je povinností se rozhlédnout. 

7. Zaměstnancům Zhotovitele je zakázáno vstupovat do výrobních či skladovacích prostor, ve kterých 
neplní pracovní činnosti. 

8. Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni mít u sebe platné průkazy, doklady či osvědčení k činnostem 
vyžadujícím zvláštní oprávnění (svářecí průkazy, oprávnění k obsluze VZV, plošin, průkazy vazačů, 
apod.) pokud tyto činnosti budou v areálu ACZ vykonávat. Zhotovitel zodpovídá za to, že činnosti se 
zvýšeným rizikem budou vykonávány zaměstnanci zdravotně a odborně způsobilými. 

9. Práce s otevřeným ohněm, svařování uvnitř budov, práce v uzavřených prostorách a práce 
v zónách s nebezpečím výbuchu lze provádět jen na základě písemného povolení vydaného 
oprávněným zaměstnancem Objednatele. 

10. Při práci ve výškách (včetně plošiny) a nad volnou hloubkou, při výšce chodidel nad terénem 1,5 
metru a výše, jsou všichni povinni používat ochrannou přilbu a v souladu s platnou legislativou 
rovněž prostředky osobního zajištění proti pádu. Při práci ve výšce je nutný dohled další osoby.  

11. Ostraha areálu je oprávněna kontrolovat zavazadla osob a zavazadlové i jiné prostory motorových 
vozidel. Procházející a projíždějící osoby jsou povinny tuto kontrolu umožnit. 

12. Při zaznění požárního poplachu jsou všichni povinni zajistit techniku, neprodleně opustit prostor 
továrny a odebrat se na označené shromažďovací místo. 

 

 


