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Seznam nebezpečných chemických látek 

umístěných v objektu a zařízeních organizace 
 
 



Příloha č. 1 

Seznam nebezpečných chemických látek umístěných v objektu a zařízeních 

užívaných o. z. TÚU 

Nebezpečná látka Celkové maximální skladovací množství

Kyselina sírová 96% 2 558,65 t 

Kyselina sírová 10% 32 t 

Kyselina dusičná 53% 2 535 t 

Kyselina chlorovodíková 30% 2,38 t 

Kyselina chlorovodíková 3% - 5% 16,5 t 

Kyselina amidosulfonová 20 t 

Hydroxid sodný 49% 60 t 

Hydroxid sodný 25% 73 t 

Hydroxid sodný 20% 10 t 

Hydroxid sodný 5% 1 t 

Čpavek kapalný 111 t 

Čpavková voda 25% 242 t 

Čpavková voda 3% 13,5 t 

Chlor kapalný 126,5 t 

Oxid vápenatý 632 t 

Kamenec hlinito-amonný 650 t 

Síran hlinitý 520 t 
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Nebezpečná látka Celkové maximální skladovací množství

Síran amonný 25% 8,8 t 

Siřičitan sodný 60 t 

Chlorid barnatý, dihydrát 30 t 

Chlornan sodný 0,75 t 

Uranový koncentrát 251 t 

NALCO 71D5 PLUS 1,7 t 

NALCO Tri-Act 1801 0,38 t 

NALCO 7348 0,39 t 

NALCO 1700 0,4 t 

TOEL 30 t 

TOT R2 6 500 t 

TOL 80 t 

Oleje motorové, převodové, hydraulické, 

mazací (nové); oleje opotřebované 
7,7 t 

Olej TB 46 S 9,8 t 

Technický benzín 1,6 t 

Motorová nafta 14,4 t 

Ředidla, barvy 3,8 t 

Netekuté nebezpečné odpady obsahující ropné 

látky a jiné nebezpečné látky 
0,5 t 
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Zdroje ionizujícího záření v organizaci 
 
 



Příloha č. 2 - zdroje ionizujícího záření v o. z. TÚU 

Uzavřené zářiče 

Radionuklid Výrobní číslo Číslo osvědčení URZ Aktivita 

241Am/Be 2209NE 650-79-7-212 111 GBq 

137Cs OX 698 MGP 0700400 370 MBq 

Ionizační hlásiče požáru 

Objekt Typ Počet (ks) 
Radionukl

id 
Aktivita 

DCHT – SLKR I MHG 141 41 Am-241 12,5 kBq 

Trafostanice TS 34 MHG 141 38 Am-241 12,5 kBq 

SVV provozní budova 

vlečky Luhov 

MHG 103 

 

MHG 181 

10 

 

4 

Am-241 

 

Am-241 

 75 kBq 

 

35 kBq 

SVV objekt skladu 

olejů 
MHG 185 2 Am-241  35 kBq 

Objekt AB CDS 
MHG 103 

MHG 181 

170 

85 

Am-241 

 

 75 kBq 

 35 kBq 

Otevřené zdroje ionizujícího záření 

Druh Radionuklid 
Hmotní aktivita 

[Bq ⋅ kg-1] 
Roční obrat 

Bilanční kaly DH I  226Ra 84 000 6 256 m3

Nebilanční kaly DH I 226Ra 6 000 22 155 m3

Sorpční nátok CHS I, 

CHS II 
230Th 100 - 140 4 129 tis. m3
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Hmotní aktivita 
Druh Radionuklid Roční obrat 

[Bq ⋅ kg-1] 

Roztok po sorpci SLKR 

I 
230Th 280 1 262 tis. m3

Nasycený ionex CHS I, 

CHS II 
238U 180 000 1 017  m3

Eluát  238U 390 000 2,07 tis. m3

Vod. susp. UK 238U 6 950 000 100,7 m3

Suchý UK 238U 8 100 000  23,5 t 

Vratný roztok SLKR I 230Th 370 515,3 tis. m3

Vratný roztok na NDS 

ML 
230Th 370 124,6 tis. m3

Nátok NDS 6 230Th 20  472,7 tis. m3

Kaly NDS 6 230Th 800 69 685  m3

Kaly NDS ML 230Th 800 23 961  m3

Kaly vratného roztoku  

SLKR I 
230Th  200 952 m3

Etalon ER X Unat 125 200  - - - 

Etalon EB 75 226Ra 17 000  - - - 

Etalon karotážní 

draslíkový KK 
40K  

14 500 

 

- - - 

karotážní uranový KU 238U 14 700 - - - 

Etalon karotážní 

thoriový KTh 
228Th 6 620 - - - 

Etalon vrstevnatý 

KVTh 10 
228Th 2 730 - - - 
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Hmotní aktivita 
Druh Radionuklid Roční obrat 

[Bq ⋅ kg-1] 

vrstevnatý KVTh 11 228Th 1 900 - - - 

Etalon vrstevnatý 

KVTh 12 
228Th 8 670 - - - 

vrstevnatý KVTh 13 228Th 8 510 - - - 

Etalon vrstevnatý KVU 

14 
238U 3 530 - - - 

Etalon vrstevnatý KVU 

15 
238U 3 450 - - - 

Etalon vrstevnatý KVU 

16 
238U 12 040 - - - 

Etalon vrstevnatý KVU 

17 
238U 12 930 - - - 

Etalon vrstevnatý 

KVUTh 18 

238U 
228Th 14 000      8 280 - - - 

Etalon vrstevnatý 

KVUTh 19 

238U 
228Th 14 160      8 070 - - - 

Etalon povrchový 

draslíkový PK 
40K 5 190 - - - 

Etalon povrchový 

uranový PU 
238U 360 - - - 

povrchový thoriový 

PTh 
228Th 380 - - - 
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Návrh směrnice „Podmínky působení zaměstnanců více 

zaměstnavatelů na jednom pracovišti v o. z. TÚU“ 
 
 



 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Stráž pod Ralskem 
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Typ aktu hospodářského řízení: 

 
Vydává se pro VOJ, resp. VOÚ: 

 
Kódové označení: 

SM-TÚU-XX-YY 
Prvek SJ: 

--,-- 
Vydání číslo: 

-- 
Název směrnice: 

Podmínky působení zaměstnanců více zaměstnavatelů 
na jednom pracovišti v o. z. TÚU 

Nahrazuje - zrušuje: --- 
Platí od (datum 6. vydání):  

YYYY-MM-DD 

Účinnost od:  

YYYY-MM-DD 

Účinnost do:  

YYYY-MM-DD 
 

Zpracoval: Bc. Rostislav Dudáš, vedoucí oddělení 
bezpečnosti a hygieny práce 

Datum: 

RRRR-MM-DD 
Podpis: 

 
Kontroloval z hlediska SJ:  Datum: 

RRRR-MM-DD 
Podpis: 

 
Kontrol. po odbor. stránce a z hl. BOZP a BP, JB a RO:  Datum: 

RRRR-MM-DD 
Podpis: 

 
Z hlediska SJ řídí:  Datum: 

RRRR-MM-DD 
Podpis: 

 
Schválil:  Datum: 

RRRR-MM-DD 
Podpis: 

 
 

Údaje o řízení výtisku: 

 
Přehled revize jednotlivých stran (číslo strany/číslo revize): 
../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

Přehled revize jednotlivých příloh (číslo přílohy/číslo revize): 
../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. ../.. 

 
Počet výtisků: 

-- 
Číslo výtisku: 

-- 
Skartační režim: 

-- 
Rozdělovník je součástí pouze řízených výtisků distribuovaných vydavatelem a je umístěn na rubové straně titulního listu. 
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Účel 1 

Touto směrnicí se k naplnění ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpi-

sů, stanovují podmínky pro působení zaměstnanců dvou a více zaměstnavatelů (dále též jen cizí 

subjekt) na pracovištích, v objektech či prostorách o. z. TÚU (dále též jen organizace), a to přede-

vším z pohledu zajištění BOZP, BP, PO a RO. 
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2 

2.1 

2.2 

Postup 

Vstup osob nebo vjezd vozidel cizího subjektu na pracoviště, do objektu či prostoru o. z. TÚU je 

možný pouze na základě vydaného povolení. Vydávání povolení ke vstupu a vjezdu přes hranice 

území o. z. TÚU je upraveno v SM-TÚU-06-02. 

BOZP, BP, PO a RO ve smluvním vztahu 

V zadávacích podmínkách veřejných zakázek (odpovídá referent V - veřejné zakázky a NÚ dle 

SPP-TÚU-06-01-01, základní obsah návrhu na veřejnou zakázku viz Zvláštní příloha ŘP-sp-06-01 - 

MANUÁL) a ve smluvním vztahu (odpovídá oprávněná osoba dle SPP-TÚU-03-01-01, základní 

náležitosti smlouvy viz ŘP-sp-03-01) s cizím subjektem, který má působit v o. z. TÚU, musí být 

zakotveno mimo jiné: 

1. Povinnost cizího subjektu plnit povinnosti vyplývající mu z této směrnice (zejména viz čl. 2.5). 

2. Možnost uplatnění smluvní pokuty vůči cizímu subjektu dle čl. 2.7, že tato smluvní pokuta je 

splatná na základě faktury vystavené o. z. TÚU a její splatnost se sjednává na 14 dnů od data 

vystavení. Současně musí být pro případ nezaplacení faktury sjednána možnost o. z. TÚU pře-

rušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. 

3. Možnost o. z. TÚU vypovědět smluvní vztah v případech vážných nebo se opakujících nedo-

statků při zajišťování BOZP a BP, PO a RO ze strany cizího subjektu. 

Oprávněná osoba (viz SPP-TÚU-03-01-01) je povinna zajistit prokazatelné seznámení cizího sub-

jektu s povinnostmi, které mu vyplývají z této směrnice. 

Hodnocení nebezpečí s využitím metody „Co, když…“ 

Bezpečnostní technik, příp. vedoucí OBHP ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem za působení 

cizího subjektu v o. z. TÚU navrhne pracovní tým k řešení otázek v souvislosti s možnými riziky 

vznikajícími při působení cizího subjektu na pracovištích organizace. Vedoucím týmu je vždy bez-

pečnostní technik, příp. vedoucí OBHP a je odpovědný za řízení týmu. Ostatními členy týmu jsou 

zaměstnanci dotčených zaměstnavatelů, kteří jsou znalí problematiky spojené s realizací prací na 

daném pracovišti. 
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Vedoucí týmu na počátku seznámí ostatní členy s důvodem působení zaměstnanců cizího subjektu 

na pracovištích organizace. Poté jsou v různém pořadí jednotlivými členy kladeny otázky typu 

„Co, když…“. Následně společně hledají odpovědi na jednotlivé otázky s ohledem na možná ne-

bezpečí, která mohou v různých situacích nastat. Součástí tohoto procesu je také přijetí vhodných 

opatření k zajištění bezpečnosti práce ve vztahu k identifikovaným nebezpečím. Kladené otázky, 

včetně odpovědí s navrženými opatřeními jsou zaznamenávány (např. viz tab. č. 1) a následně pou-

žity v „Protokolu o předání informací o rizicích“ (Z-07-SM-TÚU-xx-yy, vzor viz příloha 9.3). 

S obsahem protokolu musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci dotčených zaměstnava-

telů, kteří se budou podílet na plnění pracovních úkolů na daném pracovišti. 

Tabulka č. 1: Co, když … 

Co když bude cizí subjekt 
...*…? 

Nebezpečí plynoucí ze zodpo-
vězení otázky 

Opatření k minimalizaci ne-
bezpečí 

*)… … … 
*)… … … 
*)… … … 

2.3 

• 

• 

• 

Režimy působení cizích subjektů v o. z. TÚU 

Nastavení režimu působení cizího subjektu v o. z. TÚU je závislé na způsobu provádění a charakte-

ru činností cizího subjektu v o. z. TÚU a možnostech o. z. TÚU. 

Druhy režimů působení cizího subjektu v o. z. TÚU: 

režim zajištění stálého doprovodu a dohledu; 

režim předání pracoviště, objektu či prostoru; 

režim, kdy pracoviště, objekt či prostor nelze předat ani není zajišťován doprovod a do-

hled. 

Rozhodne-li zaměstnanec odpovědný za působení cizího subjektu, že není možné či účelné zajistit 

stálý doprovod a dohled, např. na základě postupu uvedeného v příloze 9.1, předá formou e-mailu 

informace o působení cizího subjektu bezpečnostnímu technikovi, příp. vedoucímu OBHP. Bezpeč-

nostní technik, příp. vedoucí OBHP, rozhodne o uplatnění režimu a stanovení dalších podmínek, 

včetně příslušných odpovědností, pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU, mimo jiné na základě 

výsledku analýzy „Co, když…“ dle čl. 2.2 této směrnice. 

Strana 5 (celkem 27) 



 

Rozhodnutí bezpečnostního technika, příp. vedoucího OBHP, o uplatňovaném režimu a stanovení 

podmínek pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU bude zaměstnanci odpovědnému za působení 

cizího subjektu předáno formou e-mailu.  

Zaměstnanec odpovědný za působení cizího subjektu je dále odpovědný za: 

1. Zajištění - bude-li cizí subjekt působit na pracovišti, v objektu nebo prostoru o. z. TÚU se zvý-

šeným požárním nebezpečím nebo na pracovišti, kde o. z. TÚU provozuje činnost se zvýšeným 

nebo vysokým požárním nebezpečím - že odpovědný zástupce cizího subjektu bude proškolen v 

oblasti PO, a to minimálně v rozsahu dle čl. 5.7 odst. 2 SM-TÚU-11-02; o tomto proškolení bu-

de učiněn zápis do příslušné „Požární knihy“ (Z-11-SM-TÚU-11-02), zápis potvrdí odpovědný 

zástupce cizího subjektu svým podpisem. 

2. Zajištění - bude-li cizí subjekt působit na pracovišti, v objektu nebo prostoru o. z. TÚU vyme-

zeném jako pracoviště III. kategorie (zejména kontrolované nebo sledované pásmo, viz vyhláš-

ka SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo kde byly prováděny radiační čin-

nosti - informování osob cizího subjektu o zásadách RO; toto informování provede zaměstnanec 

o. z. TÚU, který je držitelem rozhodnutí SÚJB o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilos-

ti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, a vystaví o tom „Doklad 

o informování o zásadách RO“ (Z-06-SM-TÚU-xx-yy); součástí dokladu musí být datum a 

osnova informování, seznam informovaných osob s jejich podpisy a jméno, příjmení, pracovní 

zařazení a podpis zaměstnance o. z. TÚU, který informování provedl; originální vyhotovení Z-

06-SM-TÚU-xx-yy předá technickému pracovníkovi IV - dozimetrie a kopii vedoucímu VOJ či 

VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí subjekt působit. 

Součástí tohoto informování je i informování o povinnosti řídit se pokyny dohlížející osoby či 

přímo řídících zaměstnanců o. z. TÚU k zajištění RO. 

3. Předání - budou-li osoby cizího subjektu vykonávat činnost na pracovišti, v objektu nebo pro-

storu vymezeném jako kontrolované pásmo ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů - dohlížející osobě o. z. TÚU písemného prohlášení zástupce cizího subjek-

tu, zda se jedná či nejedná o radiační pracovníky kategorie A. 

Pokud se jedná o radiační pracovníky kategorie A, musí dohlížející osoba o. z. TÚU ověřit, že 

cizí subjekt (držitel povolení SÚJB) vybavil tyto pracovníky radiačními průkazy vydanými 

SÚJB. 
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4. Ověření - bude-li se cizí subjekt na pracovišti, v objektu nebo prostoru o. z. TÚU podílet na sta-

vební činnosti - že byla naplněna ustanovení čl. 2.4. 

Režim zajištění stálého doprovodu a dohledu 2.3.1 

• 

• 

• 

2.3.2 

Rozhodne-li zaměstnanec odpovědný za působení cizího subjektu, že cizí subjekt bude v o. z. TÚU 

působit v režimu stálého doprovodu a dohledu, je povinen zajistit stálý doprovod cizího subjektu a 

dohled nad ním odpovídajícím počtem zaměstnanců o. z. TÚU, kteří jsou znalí místních podmínek 

a odborně způsobilí v problematice související s náplní činností v o. z. TÚU doprovázeného cizího 

subjektu. 

Doprovázející zaměstnanec o. z. TÚU: 

je povinen zajistit prokazatelné seznámení osob cizího subjektu se základními informa-

cemi k zajištění BOZP, BP, PO a RO minimálně v takovém rozsahu, jaký je uveden 

v příloze 9.2; 

při působení neodstranitelných rizik, které vyžaduje použití OOPP, zabezpečí vybavení 

jednotlivých osob cizího subjektu stanovenými OOPP; 

dohlíží na, resp. odpovídá za, bezpečnost osob cizího subjektu po celou dobu jejich pří-

tomnosti na pracovištích, v objektech či prostorách o. z. TÚU. 

Pokud návštěva přichází, resp. přijíždí, do o. z. TÚU přes vrátnici, provádí seznámení návštěvy se 

základními informacemi k zajištění BOZP, BP, PO a RO (viz první odrážka) strážný; seznámení 

zapíše strážný do „Knihy návštěv“ (Z-03-SM-TÚU-06-02) a návštěva seznámení potvrdí svým pod-

pisem. Tam, kde není zajišťován vstup, resp. vjezd, návštěvy přes vrátnici, plní povinnost dle první 

odrážky navštívený zaměstnanec. Povinnosti dle druhé a třetí odrážky plní vždy navštívený zaměst-

nanec. 

Režim předání pracoviště, objektu či prostoru 

Vedoucí VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí subjekt působit, předem zajistí prověření skutečného 

stavu předávaného pracoviště, objektu či prostoru ve vztahu k naplnění požadavků vyplývajících 

z předpisů zajišťujících BOZP, BP, PO a RO a informaci o zjištěném stavu předá zaměstnanci IS 
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formou e-mailu. Současně (formou e-mailu) vedoucí VOJ či VOÚ o. z. TÚU zajistí předání infor-

mací zaměstnanci IS o místě a důvodech působení cizího subjektu v o. z. TÚU. 

Dále je vedoucí VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí subjekt působit, ve spolupráci s bezpečnost-

ním technikem, příp. vedoucím OBHP, povinen zajistit: 

zpracování „Protokolu o předání informací o rizicích“ (Z-07-SM-TÚU-xx-yy, vzor viz 

příloha 9.3); originální vyhotovení Z-07-SM-TÚU-xx-yy obdrží každá ze zúčastněných 

stran a v elektronické podobě bezpečnostní technik, příp. vedoucí OBHP; 

• 

• 

2.3.3 

školení určených odpovědných osob cizího subjektu z předpisů k zajištění BOZP, BP, 

PO a RO, včetně vybraných AHŘ, a je-li to účelné, předání jim plných textů těchto 

předpisů; dokladem o tomto školení je „Doklad o školení k zajištění BOZP, BP, PO a 

RO“ (Z-08-SM-TÚU-xx-yy), součástí dokladu musí být datum a osnova školení, seznam 

proškolených osob s jejich podpisy a jméno, příjmení, pracovní zařazení a podpis za-

městnance o. z. TÚU, který školení provedl. 

Zaměstnanec IS ve spolupráci s vedoucím VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí subjekt působit, ne-

bo jím pověřeným podřízeným THZ, předá pracoviště zástupci cizího subjektu poté, kdy si formou 

e-mailu ověřil u bezpečnostního technika, příp. vedoucího OBHP, zda jsou naplněny požadavky 

k zajištění BOZP, BP, PO a RO při působení cizího subjektu v o. z. TÚU. O předání pracoviště, ob-

jektu či prostoru vypracuje zaměstnanec IS „Protokol o předání pracoviště, objektu či prostoru“ 

(Z-02-SM-TÚU-xx-yy, vzor viz příloha 9.4). Originální vyhotovení Z-02-SM-TÚU-xx-yy obdrží 

každá ze zúčastněných stran a v elektronické podobě vedoucí VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí 

subjekt působit, a bezpečnostní technik, příp. vedoucí OBHP. 

Bude-li cizí subjekt působit také mimo předávané pracoviště, objekt či prostor, a to i v případech, 

kdy bude pouze využívat společné prostory v o. z. TÚU (vnitrozávodové komunikace, ZKT, šatny, 

odpočinkové místnosti apod.), musí být před předáním konkrétního pracoviště, objektu či prostoru 

(viz Z-02-SM-TÚU-xx-yy) naplněny i požadavky čl. 2.2.3. 

Režim, kdy pracoviště, objekt či prostor nelze předat ani není zajišťován 

doprovod a dohled 

Pokud nebude zajištěn stálý doprovod a dohled a působení cizího subjektu nelze (např. i jen z dů-

vodů využívání společných prostor) vymezit pouze pro konkrétní pracoviště, objekt či prostor, nebo 
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pracoviště, objekt či prostor nelze předat z důvodu působení na tomtéž místě i jiného subjektu (byť 

jen o. z. TÚU), je zaměstnanec odpovědný za působení cizího subjektu, ve spolupráci s bezpečnost-

ním technikem, příp. vedoucím OBHP, povinen zajistit: 

v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací a činností cizího subjektu v o. z. 

TÚU prokazatelné vzájemné předání mezi dotčenými subjekty (formou e-mailu, příp. 

také v listinné podobě) informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením a následné zpracování „Protokolu o předání informací o rizicích“ (Z-07-SM-

TÚU-xx-yy, vzor viz příloha 9.3); originální vyhotovení Z-07-SM-TÚU-xx-yy obdrží 

každá ze zúčastněných stran a v elektronické podobě bezpečnostní technik, příp. vedoucí 

OBHP; 

• 

• 

• 

• 

písemnou dohodu zúčastněných subjektů, na jejímž základě bude určen subjekt ke koor-

dinaci opatření k zajištění BOZP, BP, PO a RO, tj. „Dohodu o koordinaci provádění 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví“ (Z-09-SM-TÚU-xx-yy, vzor viz příloha 9.5); 

originální vyhotovení Z-09-SM-TÚU-xx-yy obdrží každá ze zúčastněných stran a v elek-

tronické podobě bezpečnostní technik, příp. vedoucí OBHP; 

školení určených odpovědných osob cizího subjektu z předpisů k zajištění BOZP, BP, 

PO a RO, včetně vybraných AHŘ, a je-li to účelné, předání jim plných textů těchto 

předpisů; dokladem o tomto školení je „Doklad o školení k zajištění BOZP, BP, PO a 

RO“ (Z-08-SM-TÚU-xx-yy), součástí dokladu musí být datum a osnova školení, seznam 

proškolených osob s jejich podpisy a jméno, příjmení, pracovní zařazení a podpis za-

městnance o. z. TÚU, který školení provedl; 

prokazatelné zavázání cizího subjektu k povinnosti prokazatelného proškolení všech 

svých osob, které se budou pohybovat na pracovištích, v objektech či prostorách o. z. 

TÚU, s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO a RO, včetně vybraných AHŘ, ve stejném 

rozsahu jako byly prokazatelně proškoleny určené odpovědné osoby cizího subjektu. 

Na osoby cizího subjektu je z hlediska zajištění BOZP, BP, PO a RO pohlíženo jako na zaměstnan-

ce o. z. TÚU a povinností vedoucího VOJ či VOÚ o. z. TÚU je zajistit řádné řízení a kontroly pra-

coviště, objektu či prostor. 
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2.4 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Působení cizího subjektu při stavební činnosti 

Pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU při stavební činnosti je uplatňován režim dle čl. 2.2.2 ne-

bo 2.2.3. 

Zaměstnanec o. z. TÚU odpovědný za přípravu stavební činnosti, na které se bude podílet cizí sub-

jekt, předá v dostatečném časovém předstihu potřebné informace, vztahující se k naplnění požadav-

ků zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (též jen „zákona“) bezpečnostnímu tech-

nikovi pověřenému koordinací BOZP na staveništi, příp. vedoucímu OBHP, který na základě obdr-

žených informací rozhodne, zda je naplněna povinnost zadavatele (tj. o. z. TÚU či s. p. DIAMO): 

určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (též jen „koordinátor“, viz § 14 

odst. 1 zákona); 

doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (viz § 15 odst. 1 záko-

na); 

zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi (viz § 15 odst. 2 zákona). 

Rozhodnutí předá bezpečnostní technik pověřený koordinací BOZP na staveništi, příp. vedoucí 

OBHP, formou e-mailu zaměstnanci o. z. TÚU odpovědnému za přípravu stavebních činností a ve-

doucímu VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má cizí subjekt působit nebo (je-li již znám) zaměstnanci 

o. z. TÚU, který bude působení cizího subjektu zajišťovat v o. z. TÚU. 

V případech, kdy vznikne povinnost zadavatele (tj. o. z. TÚU či s. p. DIAMO) určit potřebný počet 

koordinátorů a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi, je zaměstnanec o. z. TÚU odpovědný 

za přípravu stavebních činností povinen poskytnout v dostatečném časovém předstihu před zaháje-

ním působení cizího subjektu bezpečnostnímu technikovi pověřenému koordinací BOZP na stave-

ništi podklady pro aktualizaci plánu BOZP na staveništi, a to zejména: 

informace související s přípravou a realizací stavební činnosti; 

cizím subjektem zvolený technologický postup při realizaci stavební činnosti; 

časový harmonogram realizace stavební činnosti; 

informace o rizicích vyplývajících z působení cizího subjektu při přípravě a realizaci 

stavební činnosti; 
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informace o rizicích a přijatých opatřeních vyplývajících z činnosti o. z. TÚU na praco-

vištích, v objektech a prostorách, kde bude stavební činnost realizována. 

• 

2.5 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Povinnosti cizího subjektu 

Cizí subjekt při působení v o. z. TÚU na základě smluvního vztahu (viz čl. 2.1) je povinen: 

provádět práce a činnosti pouze prostřednictvím pracovníků s příslušnou odbornou způ-

sobilostí; 

naplňovat a dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. 

DIAMO, o. z. TÚU i jeho VOJ a VOÚ, se kterými byl seznámen příslušnými zaměst-

nanci o. z. TÚU) k zajištění BOZP, BP, PO a RO; 

v případě využívání osob, které nehovoří či nerozumí česky, zajistit překlady odpovída-

jících právních a ostatních předpisů (včetně příslušných AHŘ s. p. DIAMO, o. z. TÚU i 

jeho VOJ a VOÚ) k zajištění BOZP, BP, PO a RO do jazyka srozumitelného pro tyto 

osoby a zajistit po celou dobu přítomnosti takových osob na pracovišti, v objektu či pro-

storu o. z. TÚU přítomnost svého zástupce k překládání ústních příkazů a pokynů, vyda-

ných odpovědnými zaměstnanci o. z. TÚU k zajištění BOZP, BP, PO a RO, těmto oso-

bám; 

součinně spolupracovat s příslušnými odpovědnými zaměstnanci o. z. TÚU pro zajišťo-

vání BOZP, BP, PO a RO a řídit se jejich příkazy a pokyny; 

součinně spolupracovat s koordinátorem v případě, že bude určen; 

zajistit účast svých (včetně případných subdodavatelů) určených odpovědných osob, 

příp. (dle rozhodnutí příslušného odpovědného zaměstnance o. z. TÚU) všech osob, na 

školení (vč. seznamování a informování) k zajištění BOZP, BP, PO a RO organizova-

ném o. z. TÚU; 

prokazatelně seznámit všechny (včetně případných subdodavatelů) své osoby, které se 

budou podílet na plnění předmětu smlouvy, s právními a ostatními předpisy (včetně 

AHŘ s. p. DIAMO, o. z. TÚU i jeho VOJ a VOÚ) k zajištění BOZP, BP, PO a RO ve 

stejném rozsahu jako byly seznámeny jím určené odpovědné osoby; 
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umožnit kontrolu o. z. TÚU, příp. ŘSP DIAMO, nad dodržováním právních a ostatních 

předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. TÚU i jeho VOJ a VOÚ, se kterými byl se-

známen příslušnými zaměstnanci o. z. TÚU) k zajištění BOZP, BP, PO a RO. 

• 

2.6 

2.7 

• 

• 

• 

Události spojené se zdravotní újmou při působení cizího subjektu 

v o. z. TÚU 

Postup při hlášení a vyšetřování zdravotní újmy osoby cizího subjektu při působení v o. z. TÚU 

(s jeho vědomím) je upraven SM-TÚU-02-08, která rozpracovává vybraná ustanovení SM-sp-14-

02. 

Smluvní pokuty 

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. TÚU za účelem plnění předmětu smlou-

vy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění požadavků 

k zajištění BOZP, BP, PO a RO vyplývajících z: 

právních předpisů; 

ostatních předpisů cizího subjektu; 

ostatních předpisů (včetně AHŘ) s. p. DIAMO, o. z. TÚU i jeho VOJ a VOÚ, s nimiž 

byl cizí subjekt seznámen. 

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění požadavků 

k zajištění BOZP, BP, PO a RO dochází ze strany osob pověřených cizím subjektem k provádění 

jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu smlouvy. Možnost uplatnění smluvní poku-

ty musí být zakotvena ve smluvním vztahu (viz čl. 2.1). 

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí OBHP oprávněné osobě 

(viz SPP-TÚU-03-01-01), která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu. 
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Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková 

sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč 

2.7.1 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč, 

může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. TÚU za účelem plnění předmětu smlouvy, 

uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1. 

Tabulka č. 1: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná 
 cena nepřesáhne 10 mil. Kč 

Poř. 
č.  

Závada Výše smluvní poku-
ty za každý zjištěný 
případ 

1 Nedostatečné zajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do 
hloubky 10.000 Kč 

2 Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí 10.000 Kč 

3 Nedostatečné zajištění stěn výkopu proti sesutí 10.000 Kč 

4 

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra-
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov-
níka či zařízení 

10.000 Kč 

5 Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie 5.000 Kč 

6 
Nestanovení, příp. nedostatečné stanovení, nebo nedodržování 
stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

5.000 Kč 

7 Nepoužívání, příp. nedostatečné používání, OOPP 2.000 Kč 

8 Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do-
hlížející osobou 2.000 Kč 

9 Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností 2.000 Kč 

10 Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu 2.000 Kč/den 

Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková 

sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč 

2.7.2 

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč, 

může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. TÚU za účelem plnění předmětu smlouvy, 

uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2. 
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Tabulka č. 2: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná 
cena přesáhne 10 mil. Kč 

Poř. 
č.  

Závada Výše smluvní poku-
ty za každý zjištěný 
případ 

1 Nedostatečné zajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do 
hloubky 30.000 Kč  

2 Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí 30.000 Kč 

3 Nedostatečné zajištění stěn výkopu proti sesutí 30.000 Kč 

4 

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra-
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov-
níka či zařízení 

30 000 Kč 

5 Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie 15.000 Kč 

6 
Nestanovení, příp. nedostatečné stanovení, nebo nedodržování 
stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

15.000 Kč 

7 Nepoužívání, příp. nedostatečné používání, OOPP 5.000 Kč 

8 Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do-
hlížející osobou 5.000 Kč 

9 Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností 5.000 Kč 

10 Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu 5.000 Kč/den 

3 

• 

• 

Působnost 

Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance o. z. TÚU a vztahuje se na všechny cizí subjek-

ty, jejichž osoby se zdržují s vědomím zaměstnanců o. z. TÚU na pracovištích, v objektech či pro-

storách o. z. TÚU. 

Tato směrnice se nevztahuje: 

na jednotky záchranných sborů, ZZS a PČR zasahující v případě mimořádné události; 

na veřejně přístupné prostory o. z. TÚU, tj. stravovací a prodejní prostory v objektu 

SZS. 
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Pojmy, zkratky, definice 4 

Bezpečnostní technik - dle aktuální organizační struktury o. z. TÚU systemizovaná TH funkce 

„technický pracovník IV - bezpečnostní technik“; 

cizí subjekt - pro účely této směrnice skupina samostatně podnikajících fyzických osob, majících 

svého společného odpovědného zástupce, nebo právnická či fyzická osoba (včetně jejich subdoda-

vatelů), nespadající do organizační struktury o. z. TÚU nebo ŘSP DIAMO; 

osoba cizího subjektu - pro účely této směrnice fyzická osoba jednající z pověření cizího subjektu 

(zaměstnanci, podílníci apod. cizího subjektu, včetně jeho subdodavatelů); 

plán BOZP na staveništi - externí dokument, který je součástí části E projektové dokumentace 

k žádosti o stavební povolení (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.); 

PO - požární ochrana; 

ředitel o. z. TÚU - dle aktuální organizační struktury o. z. TÚU systemizovaná TH funkce „ředitel 

o. z. - závodní Dolu chemické těžby“; 

stavební činnost - pro účely této směrnice práce a činnosti při přípravě a realizaci zemních, beto-

nářských, zednických, montážních, bouracích a udržovacích prací; 

vedoucí OBHP - dle aktuální organizační struktury o. z. TÚU systemizovaná TH funkce „vedoucí 

oddělení bezpečnosti a hygieny práce“; 

zaměstnanec IS - dle aktuální organizační struktury o. z. TÚU systemizovaná TH funkce „technic-

ký pracovník IV - inspekční služba“; 

zaměstnanec o. z. TÚU (úseku, střediska …) - zaměstnanec s. p. DIAMO, pracující v o. z. TÚU 

(v úseku, ve středisku …). 

Do této kapitoly nezahrnuté zkratky a jejich definice jsou uvedeny v intranetu o. z. TÚU na strán-

kách OSJD v rejstříku zkratek závazných pro tvorbu AHŘ o. z. TÚU i AHŘ jeho VOJ a VOÚ. 
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Odpovědnosti a pravomoci 5 

6 

Odpovědný za působení cizího subjektu na pracovištích, v objektech či prostorách o. z. TÚU 

v souladu s touto směrnicí je zaměstnanec o. z. TÚU, který zajišťuje (z rozhodnutí příslušného nad-

řízeného zaměstnance či dle své funkční působnosti, příp. jako navštívený zaměstnanec) působení 

cizího subjektu v o. z. TÚU, není-li určen, je odpovědným vedoucí VOJ či VOÚ o. z. TÚU, kde má 

cizí subjekt působit (dále jen „zaměstnanec odpovědný za působení cizího subjektu“). 

Záznamy 

Při provádění činností podle této směrnice vznikají následující nové záznamy: 

Název záznamu Kódové označení Odpovědnost 
za zpracování 
(vyplnění) 

Místo uložení Skar-
tační 
režim 

Pří-
stup
nost 

Protokol o předání 
pracoviště, objektu 
či prostoru 

Z-02-SM-TÚU-xx-
yy 

zaměstnanec IS agenda zaměst-
nanců IS 

S 51) E2)

Doklad o informo-
vání o zásadách RO 

Z-06-SM-TÚU-xx-
yy 

zaměstnanec 
o. z. TÚU, který 
informování 
provedl 

agenda technic-
kého pracovníka 
IV - dozimetrie 

S 51) E2)

Protokol o předání 
informací o rizicích 

Z-07-SM-TÚU-xx-
yy 

vedoucí VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU, 
či jím určený 
podřízený THZ 

agenda vedou-
cích VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU 

S 51) E2)

Doklad o školení 
k zajištění BOZP, 
BP, PO a RO 

Z-08-SM-TÚU-xx-
yy 

zaměstnanec 
o. z. TÚU, který 
školení provedl 

agenda vedou-
cích VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU 

S 51) E2)

Dohoda o koordi-
naci provádění 
opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdra-
ví 

Z-09-SM-TÚU-xx-
yy 

vedoucí VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU, 
či jím určený 
podřízený THZ; 
oprávněný zá-
stupce o. z. TÚU

agenda vedou-
cích VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU 

S 51) E2)

1)Poznámka: Skartační lhůta začíná běžet po skončení působení cizího subjektu v o. z. TÚU. 

2)Poznámka: „E“ značí: Ředitel o. z. TÚU a jemu funkčně nadřízení zaměstnanci; náměstci ředitele o. z. TÚU; zaměst-
nanci OBHP; zaměstnanci IS; zaměstnanci o. z. TÚU, jichž se příslušný záznam týká, a jim funkčně nadřízení zaměst-
nanci; osoby cizího subjektu, kterých se příslušný záznam týká; kontrolní orgány ŘSP DIAMO a o. z. TÚU; správní 
úřady; interní a externí auditoři příslušných oblastí SMO. 
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Při provádění činností podle této směrnice se používají tyto převzaté záznamy: 

Název záznamu Kódové označení Odpovědnost 
za zpracování 
(vyplnění) 

Místo uložení Skar-
tační 
režim 

Pří-
stup
nost 

Kniha návštěv Z-03-SM-TÚU-06-
02 

strážní příslušná vrátni-
ce 

S 5 E4)

Požární kniha Z-11-SM-TÚU-11-
02 

technický pra-
covník IV - zá-
vodní škola prá-
ce, zaměstnanci 
IS, vedoucí VOJ 
a VOÚ o. z. 
TÚU, preventis-
té PO a pracov-
níci dodavatel-
ských firem vy-
konávající čin-
nosti na PBZ 

hlavní vjezdová 
vrátnice CHÚ, 
kancelář mistra 
II - kotelna 

A E5)

Bezpečnostní po-
kyny pro zaměst-
nance 

Z-03-SM-TÚU-01-
06 

vedoucí VOJ a 
VOÚ o. z. TÚU, 
člen pracovního 
týmu pro hodno-
cení rizik, tech-
ničtí pracovníci 
IV - bezpečnost-
ní technici 

originální vyho-
tovení - agenda 
vedoucích VOJ 
a VOÚ o. z. 
TÚU; kopie - 
příslušné praco-
viště 

S 3 E6)

4)Poznámka: „E“ značí: Ředitel o. z. TÚU a jemu funkčně nadřízení zaměstnanci; náměstci ředitele o. z. TÚU; referent 
V - kontrola, zvláštní úkoly; techničtí pracovníci IV - inspekční služba; referent V - vedoucí střediska sociálních služeb; 
referent IV - ostraha; referent III - ostraha; strážní; kontrolní orgány ŘSP DIAMO a o. z. TÚU; příslušné správní úřady; 
interní a externí auditoři příslušných oblastí SMO a k jednotlivým záznamům, resp. zápisům, i osoby, kterých se týkají. 

5)Poznámka: „E“ značí: Interně bez omezení všem zaměstnancům s. p. DIAMO; správní úřady; pracovníci dodavatel-
ských organizací provádějících servis hasicích přístrojů a činnosti na PBZ; externí auditoři příslušných oblastí SMO. 

6)Poznámka: „E“ značí: Interně bez omezení všem zaměstnancům s. p. DIAMO; příslušné správní úřady; zákazníci či 
dodavatelé a jejich zástupci; externí auditoři příslušných oblastí SMO. 

Závěrečná ustanovení 7 

Kontrolu dodržování této směrnice provádí vedoucí OBHP. 
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Související dokumentace 8 

Dále uvedený výčet zahrnuje seznam platných a aktuálních předpisů (AHŘ) vztahujících se 

k předmětu této směrnice. 

 

Název Kódové označení K dispozici 

Řízení smluvních vztahů ŘP-sp-03-01 OSS 

Řízení dokumentů a údajů DIAMO, s. p. ŘP-sp-05-01 OSS 

Řízení nákupu ŘP-sp-06-01 OSS 

Základní postupy a pokyny při zadávání ve-
řejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách v podmínkách DIAMO, 
s. p. (MANUÁL) 

Zvláštní příloha ŘP-sp-
06-01 - MANUÁL 

OSS 

Jednotný postup šetření případů náhlého po-
škození zdraví a ochrany proti alkoholismu a 
jiným toxikomaniím 

SM-sp-14-02 OSS 

Řízení smluvních vztahů o. z. TÚU SPP-TÚU-03-01-01 OSS 

Řízení nákupu v o. z. TÚU SPP-TÚU-06-01-01 OSS 

Vstupní a periodické školení SI-TÚU-18-01-01-01 OSS 

Pracovní řád o. z. TÚU ON-TÚU-01-01 OSS 

Organizační řád o. z. TÚU ON-TÚU-01-02 OSS 

Pohyb osob i vozidel a přeprava hmotného 
majetku přes hranice území o. z. TÚU, evi-
dence osob v o. z. TÚU 

SM-TÚU-06-02 OSS 

Organizace požární ochrany v o. z. TÚU SM-TÚU-11-02 OSS 

Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik při 
práci v o. z. TÚU 

SM-TÚU-01-06 OSS 

Vyšetřování událostí spojených se zdravotní 
újmou, opatření k ochraně před alkoholem a 
jinými návykovými látkami v o. z. TÚU 

SM-TÚU-02-08 OSS 

Přílohy 9 

Nedílnou součástí této směrnice jsou níže uvedené přílohy. 

 

Číslo přílohy Název přílohy Počet stran
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Číslo přílohy Název přílohy Počet stran

9.1 Zjednodušené rozhodovací schéma 1 

9.2 Základní informace k zajištění BOZP, BP, PO a RO 1 

9.3 Protokol o předání informací o rizicích - VZOR 3 

9.4 Protokol o předání pracoviště, objektu či prostoru - VZOR 2 

9.5 Dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví - VZOR 

1 
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9.1 

 

Zjednodušené rozhodovací schéma 

NeAno

Ano

Ne

Bude zajištěn 
stálý doprovod 

a dohled?

Ne

Režim zajištění stálého 
doprovodu a dohledu

(viz čl. 5.2.1)
odpovědnost má příslušný 

zaměstnanec o. z. TÚU

Budou práce 
prováděny na 

pracovišti (v objektu, 
prostoru) 

dozorovaném SBS?

Lze pracoviště (objekt, 
prostor) předat?

Práce řídit jako práce prováděné 
vlastními zaměstnanci

(viz čl. 5.2.3)
odpovědnost má ředitel o. z. TÚU 

Ano

Předání pracoviště, objektu či 
prostoru (viz čl. 5.2.2)

(přesné vymezení od kdy do kdy, 
a další podmínky)

odpovědnost má cizí subjekt

Ne

Ano

Předání pracoviště, objektu či 
prostoru (viz čl. 5.2.2)

(přesné vymezení od kdy do kdy,
a další podmínky)

odpovědnost má cizí subjekt

Práce řídit jako práce prováděné 
vlastními zaměstnanci

(viz čl. 5.2.3)
odpovědnost má vedoucí VOJ či 

VOÚ o. z. TÚU

no

NeLze pracoviště 
(objekt, prostor) 

předat?

A

odpovědnost má příslušný 
zaměstnanec o. z. TÚU

Režim zajištění stálého 
doprovodu a dohledu

(viz čl. 5.2.1)

Bude zajištěn 
stálý doprovod a 

dohled?



 

Základní informace k zajištění BOZP, BP, PO a RO 9.2 

Každá osoba cizího subjektu je povinna: 

1. Pohybovat se pouze po komunikacích určených pro dopravu a chůzi za dodržování dopravního 

a bezpečnostního značení. 

2. Řídit se pokyny navštíveného či doprovázejícího zaměstnance o. z. TÚU a nevzdalovat se z jeho 

dosahu. 

3. Nedonášet na pracoviště, do objektu či prostoru o. z. TÚU a nepožívat na něm, resp. v něm, al-

koholické nápoje či jiné návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, 

do objektu či prostoru o. z. TÚU. 

4. Podrobit se na vyzvání oprávněných zaměstnanců o. z. TÚU vyšetření zda není pod vlivem al-

koholu či jiné návykové látky. 

5. Dodržovat zákaz kouření mimo vymezených prostor určených ke kouření. 

6. V případě jakéhokoliv nouzového stavu volat inspekční službu na mobilní telefonní linku 724 

207 443, nebo interní pevnou linku 45 55. 
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Protokol o předání informací o rizicích - VZOR 9.3 

a) 

b) 

a) 

Z-07-SM-TÚU-xx-yy 

Protokol o předání informací o rizicích 

1. Účastníci předání: 

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále jen „o. z. TÚU“) 

Máchova 201 

471 27 Stráž pod Ralskem 

IČ: 00002739 

… (obchodní firma, jméno a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ) … (dále 

jen „cizí subjekt“) 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

2. Informace o rizicích vyplývajících z činnosti o. z. TÚU: 

Nebezpečné chemické látky - Objekt o. z. TÚU byl s ohledem na množství skladovaných 

nebezpečných chemických látek umístěných v objektu, zařazen podle § 6 zákona č. 59/2006 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, do skupiny B. Z pohledu možných následků při vzniku 

havárie jsou nejnebezpečnější látky, se kterými je v o. z. TÚU nakládáno, chlor a čpavek. 

Ionizující záření - Při provádění prací a činností je v o. z. TÚU nakládáno se zdroji ionizu-

jícího záření v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

b) 

Základní informace k zajištění BOZP, BP, PO a RO pro cizí subjekt působící v o. z. 

TÚU 

c) 
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Cizí subjekt, působící v o. z. TÚU s jeho vědomím, je povinen dodržovat požadavky práv-

ních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO a RO, a to zejména: 

řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců o. z. TÚU, zaměstnanců ostrahy podniku, členů 

báňského záchranného sboru ZBZS a zaměstnanců IS; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

nedonášet na pracoviště, do objektu či prostoru o. z. TÚU a nepožívat na něm, resp. 

v něm, alkoholické nápoje či jiné návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na 

pracoviště, do objektu či prostoru o. z. TÚU; 

podrobit se přímému či zprostředkovanému vyšetření prováděnému nebo zajišťovanému 

oprávněnými zaměstnanci o. z. TÚU za účelem zda není pod vlivem alkoholu či jiné ná-

vykové látky; 

dodržovat zákaz kouření mimo vymezených prostor určených ke kouření; 

neprodleně oznámit zaměstnanci IS, příp. vedoucímu zaměstnanci o. z. TÚU či zaměst-

nanci ostrahy podniku, zpozorování nebezpečných stavů, které by mohly ohrozit BOZP, 

BP, PO, JB a RO nebo majetek, příp. životní prostředí; 

pohybovat se pouze po určených trasách; 

při vzniku úrazu či jiné podobné náhlé zdravotní újmy nebo příhody neprodleně uvědo-

mit zaměstnance IS; 

při vyhlášení poplachu uposlechnout příkazy vedoucího likvidace havárie. 

Inspekční služba - místnost řízení havárie 
Havarijní telefon 

Ohlašovna požárů 

Mobilní linka 724 207 443 
Pevná linka 487 894 555 

Interní pevná linka 45 55 
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Seznam „Bezpečnostních pokynů pro zaměstnance“ (Z-03-SM-TÚU-01-06) předaných 

cizímu subjektu: 

d) 

Poř. 
č. 

Název 

  

  

  

*)Poznámka: Příloha předána také v tištěné podobě. 

3. Informace o rizicích vyplývající z činnosti … (obchodní název cizího subjektu) … 

Informace o prováděných pracích a činnostech: 

… (soupis a časový harmonogram prováděných prací a činností, zvolené technologické po-

stupy, informace o případných subdodavatelích apod.) … 

………………………………………………………………………………………………… 

a) 

b) Rizika a opatření: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Informace o rizicích a opatřeních vyplývajících z hodnocení nebezpečí metodou „Co, když …“ 

(viz čl. 2.2 této směrnice) 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

V(e): ……………………………… 

Dne: ……………………………… 

 

Za o. z. TÚU: Za cizí subjekt: 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

(titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení)
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Protokol o předání pracoviště, objektu či prostoru - VZOR 

Z-02-SM-TÚU-xx-yy 

9.4 

a) 

b) 

a) 

b) 

a) 

b) 

Protokol o předání pracoviště, objektu či prostoru 

1. Základní údaje o právnické - fyzické*) osobě vykonávající činnost nebo se zdržující na pracoviš-

tích, v objektech či prostorách o. z. TÚU (dále jen „cizí subjekt“) 

Obchodní firma, jméno a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ*): 

………………………………………………………………………………………………… 

Druh podnikání: …………….……………………………………………………………………… 

2. Práce a činnosti konané dle předmětu smlouvy (dohody apod.): 

…................................................................................................................................………... 

Předpokládané zahájení a ukončení: 

…..…………………………………………………………. 

…................................................................................................................................………... 

Předpokládané zahájení a ukončení: 

…..…………………………………………………………. 

3. Vyžadovaná spolupráce a opatření: 

spolupráce a opatření poskytnutá o. z. TÚU: 

…................................................................................................................................………... 

spolupráce a opatření poskytnutá cizím subjektem: 

…................................................................................................................................………... 

4. Seznam předaných pracovišť, objektů či prostorů: 

Poř. 
č. 

Název pracoviště, objektu či 
prostoru 

Vžitý název (existuje-li) Umístění - lo-
kalita 
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Poř. Název pracoviště, objektu či Vžitý název (existuje-li) Umístění - lo-
č. prostoru kalita 

    

    

    

5. Druh a rozsah využívaných služeb v o. z. TÚU (stravování, hygienická zařízení, šatny, odpočin-

kové místnosti apod.): 

…................................................................................................................................………... a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

…................................................................................................................................………... 

…................................................................................................................................………... 

6. Specifikace tras pro chůzi, jízdu a dopravu v o. z. TÚU: 

…................................................................................................................................………... 

…................................................................................................................................………... 

…................................................................................................................................………... 

 

V(e): ……………………………… 

Dne: ……………………………… 

 

Za o. z. TÚU: Za cizí subjekt: 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

(titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) 

*) nehodící se škrtnout 
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Dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví - VZOR 

9.5 

a) 

b) 

Z-09-SM-TÚU-xx-yy 

Dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

1. Účastníci dohody: 

DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu (dále jen „o. z. TÚU“) 

Máchova 201 

471 27 Stráž pod Ralskem 

IČ: 00002739 

… (obchodní firma, jméno a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ) … (dále 

jen „cizí subjekt“) 

2. Ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se 

účastníci dohody dohodli, že koordinace k provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 

zaměstnanců a postupy k jejich zajištění bude při realizaci … (předmět smlouvy) … v období 

od … (datum) … do … (datum) … prováděna prostřednictvím o. z. TÚU - cizího subjektu*). 

Tato dohoda se nevztahuje na koordinaci pro zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

mezi cizím subjektem a jeho subdodavateli. 

V(e): ……………………………… 

Dne: ……………………………… 

Za o. z. TÚU: Za cizí subjekt: 

 

……………………………………………… …………………………………………… 

(titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) (titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení) 

*) nehodící se škrtnout 
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