Bezpečnostní předpisy

Základní informace pro externí firmy /
externí zhotovitele v provozovnách REHAU

Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna platná zákonná ustanovení, předpisy o prevenci úrazů
a bezpečnostní předpisy firmy REHAU. Zhotovitel odpovídá za poučení svých pracovníků.
Rozsah platnosti
Tyto pokyny pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci platí pro externí firmy a dodavatele
v provozovnách REHAU.
Obecné informace
Je nutné dodržovat pokyny kontaktní osoby firmy REHAU. Společnost REHAU zastoupená odpovědnými
koordinátory a dodavatel posoudí, zda existují vzájemná nebezpečí, určí rozhraní a případně písemně definují
bezpečnostní opatření = posouzení rizik.
Dále musí dodavatel při podpisu dokumentu předložit aktuální platné posouzení rizik pro práce ve firmě
REHAU.
Firma Rehau má právo si kdykoliv vyžádat aktuální posouzení rizik.
Bezpečnostní zařízení nesmí být vyřazena z provozu nebo obcházena.
Nehody, případy poškození, ekologické události musí být neprodleně oznámeny zadavateli. Tím nejsou
splněny další zákonné oznamovací povinnosti.
Únikové a záchranné cesty a nouzové východy musí být za každé situace vždy volné.
Odpovědná osoba externí firmy je povinna zajistit, aby osoby nasazené firmou na stavbách a montážích
nosily u sebe průkaz sociálního zabezpečení v souladu s příslušnými ustanoveními.
Soukromé věci, které nejsou potřeba k práci, nesmí být do provozovny přineseny. Zakázány jsou zejména
elektrické ohřívače, rozhlasové a televizní přijímače nebo jiné nebezpečné rušivé předměty.
Šíření publikací, hlasovacích seznamů, dotazníků a podobně, jakož i provádění sbírek jakéhokoli druhu je
povoleno pouze se souhlasem vedení podniku.
Poučení/instruktáž
Zadavatel/koordinátor před zahájením prací na základě bezpečnostních předpisů v objektu poučí odpovědnou
osobu externí firmy s ohledem na místo a zakázku a předá jí kopii. Toto poučení je nutné opakovat alespoň
jednou ročně.
Odpovědná osoba externí firmy písemně potvrdí poučení. Zavazuje se přitom, že před zahájením prací a poté
nejméně jednou ročně poučí všechny zaměstnance, kteří pod ní pracují ve společnosti REHAU, s ohledem na
místo a vykonávanou práci v souladu s těmito bezpečnostními předpisy. Zaškolení je nutné písemně
zdokumentovat.
Kvalifikace
Pracovní síly musí být poučeny o používání přístrojů a pracovních prostředků. Musí být k dispozici doklad
o kvalifikaci (např. průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku a jeřábnický průkaz nebo doklad o odborné
způsobilosti) a/nebo bylo odpovídající pověření vystaveno zadavatelem nebo provozovatelem.
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Koordinace prací (koordinátor)
Aby nedošlo k vzájemnému ohrožení, koordinátor koordinuje práce s přihlédnutím k zájmům bezpečnosti
závodu, požární ochrany, správy majetku, bezpečnosti práce a dalších odborných útvarů. V tomto ohledu je
tento zaměstnanec oprávněn vám dávat pokyny. Jím nařízená opatření musí být po dobu prací dodržována.
Koordinovaná opatření k zamezení vzájemného ohrožení jsou odsouhlasena písemně.
Schválení
Před zahájením prací na strojích, elektrických zařízeních atd. (výroba / domovní technika), jakož i při pracích
v nádržích na potrubí a tlakových systémech musí být k dispozici písemné schválení prací provozovatelem.
Další schválení jako povolení vstupu atd. musí být vždy k dispozici v písemné podobě. Demontážní, svařovací,
řezací, vrtací, bourací práce atd. na zařízeních a budovách lze provádět pouze po schválení zadavatelem
nebo provozovatelem. Za tímto účelem musí být na pracovišti vždy k dispozici „povolení k pracím
nebezpečným z hlediska požáru“.
Mlčenlivost
Jste povinni zachovávat mlčenlivost o veškerém provozním a obchodním tajemství jak po dobu trvání vaší
činnosti, tak i po jejím ukončení.
Spisy, výkresy, dokumenty, kopie apod. nesmí být bez povolení vedení vynášeny z provozních a obchodních
prostor, rozmnožovány nebo zpřístupňovány neoprávněným osobám.
Průkaz
Zhotovitel se před zahájením prací ohlásí u kontaktní osoby firmy REHAU a obdrží průkaz. Ten je nutné mít
vždy viditelně při sobě a na vyžádání jej předložit. Po dokončení díla je nutné se odhlásit a případně odevzdat
průkaz.
Fotografické a filmové záznamy
Vytváření záznamů o provozních zařízeních a pracovních metodách není zásadně povoleno. Pro fotografické
a filmové záznamy je zapotřebí speciální povolení.
Požární ochrana
Požární práce musí být vždy před zahájením nahlášeny kontaktní osobě REHAU a schváleny povolením (viz
část Schválení).
Zhotovitel se musí informovat o místních evakuačních signálech a musí se jimi vždy neprodleně řídit.
V takovém případě je nutné vyhledat určené shromaždiště.
Kouření je povoleno pouze ve vyznačených oblastech.
Funkce protipožárních dveří a protipožárních uzávěrů nesmí být vyřazena z provozu. Pokud musí být
provedeny nezbytné práce (např. opravy), je nutné mít k dispozici vhodná alternativní opatření. Otevřené
protipožární přepážky musí být opatřeny mobilními protipožárními polštáři, dokud nebudou uzavřeny v souladu
s určením.
Externí firma musí zajistit, aby oblasti s dopravou, únikové a záchranné cesty, protipožární a nouzová zařízení
zůstaly vždy volné. K označení rizika zakopnutí, uklouznutí a nárazu musí být použity vhodné prostředky.
Chování v případě nehody, ekologické havárie nebo požáru
V případě poplachu je nutné okamžitě zastavit veškeré práce a vytvořit co nejbezpečnější situaci (vypnutí
strojů apod.) a okamžitě vyhledat shromaždiště bez použití výtahů.
6603CZ 01.2022 strana 2 z 6

Bezpečnostní předpisy

Základní informace pro externí firmy /
externí zhotovitele v provozovnách REHAU

Pokud se vám nebo vašim zaměstnancům stane nehoda nebo dojde k požáru, je třeba dbát pokynů
koordinátora.
Zvláštní rizikové oblasti
Do zvláštních rizikových oblastí (např. oblasti ohrožené výbuchem, sila, elektrické rozvaděče) se smí vstupovat
pouze po předchozím poučení, dodržujte příslušná značení a poraďte se se svou kontaktní osobou.
Provoz vozidel
Vozidla mohou do areálu vjíždět nebo tam parkovat pouze se souhlasem kontaktní osoby REHAU. Vozidla se
musí držet vyznačených jízdních pruhů a stanovených rychlostních limitů a chodci se musí držet vyznačených
stezek. Přednost mají podniková doprava a kolejová vozidla; vzájemná ohleduplnost je nezbytná.
Jízda na vozidlech bez sedadla je zakázána. Pouze odpovědný pracovník REHAU může přidělit vozidlo firmy
REHAU.
Pořádek a čistota
Pořádek a čistota ve všech oblastech jsou předpokladem pro úspěšnou bezpečnost práce. Externí firma musí
udržovat svou pracovní oblast vždy čistou a v řádném stavu. Na konci každého pracovní dne musí být oblast
řádně uklizena. Po ukončení prací je nutné předat oblast vyklizenou.
Alkohol a drogy / kouření
Požití alkoholu nebo jiných omamných látek představuje riziko zranění. Je proto zakázáno nosit je s sebou
a požívat je v pracovní době včetně přestávek. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených oblastech.
Nářadí a provozní vybavení od externích firem
Používat se smí pouze testované pracovní prostředky. Nářadí, stroje, vozidla a další zařízení musí být zřetelně
označeny jako majetek externí firmy.
Tovární zařízení
S nářadím a provozním zařízením je třeba zacházet opatrně a používat je pouze k určenému účelu. Používání
zařízení, strojů, materiálů atd. provozovny je povoleno pouze se souhlasem příslušného odborného oddělení
a/nebo koordinátora.
Použití strojů a zařízení, nářadí, manipulační techniky, žebříků atd. vyžaduje předchozí souhlas kontaktní
osoby / koordinátora a/nebo provozovatele.
Elektrická provozní zařízení
Pokud mají být prováděny práce na systémech nebo zařízeních pod napětím nebo v jejich blízkosti, musí být
v každém případě zapojeno příslušné odborné oddělení, které poté rozhodne o vhodných opatřeních.
O odpojení elektřiny je třeba zažádat včas, aby bylo možné včas provést příslušná opatření s výrobními místy.
Vypnutí a zapnutí napájení nebo montáž a demontáž ochrany smí provádět pouze pověřená osoba
elektrotechnického oddělení REHAU. Ve všech provozovnách REHAU je zakázáno neoprávněné jednání.
Použité elektrické rozvaděče na staveništi musí odpovídat současnému stavu techniky a platným předpisům
(VDE). Používat se smí pouze testované elektrické provozní prostředky.
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Přípojky médií
Externí společnost nesmí bez souhlasu zadavatele nebo provozovatele využívat k provádění činností žádné
přípojky médií (elektřina, voda, stlačený vzduch atd.).
Ochranná zařízení
Nesprávné používání strojů, zařízení, vybavení a překonání bezpečnostních zařízení je zakázáno.
Nosnost stropů, regálů atd.
Při přepravě a skladování nesmí být překročena přípustná nosnost (např. zatížení stropu, zatížení regálů,
výtahy a kladkostroje). Provést odsouhlasení s koordinátorem.
Čištění a údržba
Provádějte čištění a údržbu pouze na vypnutých strojích, které jsou zajištěné proti opětovnému zapnutí. Pokud
je nutné během čištění/údržby pohybovat nebo manipulovat s částmi stroje, je třeba to předem odsouhlasit
s provozovatelem zařízení REHAU.
Pracoviště ve výšce
Externí firma musí při práci ve výškách používat vhodné a otestované pracovní prostředky (lešení, zdvihací
pracovní plošiny atd.) a zajistit jejich správné umístění a používání. Při nebezpečí pádu je nutné používat
osobní ochranné prostředky (záchytné pásy, bezpečnostní postroje atd.) v souladu s předpisy. Kromě toho
musí zhotovitel zajistit, aby pro tyto práce byl použit pouze vyškolený personál. Pracovní prostor musí být
ohraničen a označen podle předpisů.
Žebříky, lešení a zdvihací pracovní plošiny
Žebříky, lešení a zdvihací pracovní plošiny musí být řádně vybaveny a smí být používány pouze k určenému
účelu. Ke schválení lešení musí být k dispozici zkušební protokol od kvalifikované osoby.
Nebezpečná práce osamoceně
Zásadně se vyvarujte nebezpečné osamocené práce. V nouzových nebo výjimečných případech musí externí
firma odsouhlasit práci s koordinátorem a přijmout vhodná náhradní opatření.
Práce v oblasti pojezdu jeřábů
Při práci v oblasti pojezdu jeřábů musí být příslušný provozovatel informován o druhu a rozsahu prací. Práce
mohou začít až po zajištění pracovního prostoru po dohodě s příslušným provozovatelem (např. uzamčení
hlavního vypínače jeřábu, mechanické koncové dorazy).
Hluk
Dojde-li během prací k obzvláště silnému, nevyhnutelnému hluku (např. většímu než 85 dB(A)), musíte na to
včas upozornit, aby bylo možné stanovit vhodná opatření (např. přidělení ochrany sluchu, vhodná pracovní
doba).
Manipulace s nebezpečnými látkami
Využití, skladování, používání a likvidace nebezpečných látek musí být předem dohodnuto s koordinátorem.
REHAU si vyhrazuje právo určité látky nepovolit nebo zlikvidovat. Protiprávní jednání půjde k vaší tíži. Při
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manipulaci s nebezpečnými látkami je třeba dodržovat příslušná výstražná upozornění (H věty)
a bezpečnostní pokyny (P věty). Kromě toho je třeba dodržovat příslušná ustanovení směrnice
o nebezpečných látkách. Nebezpečné látky (např. chladicí kapaliny, zbytky barev nebo laků, rozpouštědla,
olej) se nikdy nesmí dostat do povrchových vod, půdy nebo kanalizace.
Znečistění vzduchu
Odpovědná osoba externí firmy musí přijmout vhodná opatření a zabránit tak v maximální možné míře
znečistění ovzduší, jako jsou např. škodliviny, prach, kouř, saze, výpary, pachy, nebo alespoň nepřekračovat
přípustné hraniční hodnoty. Průkazní povinnost nese externí firma.
Další ochranná opatření
Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit ochranná opatření překračující zákonný rámec nebo informovat externí
společnost o vlastních požadavcích na ochranu.
Subdodavatelé
Pokud externí společnost využívá subdodavatele, je k tomu nutný souhlas zadavatele. Zaškolení
subdodavatele musí provést externí firma.
Otázky k bezpečnosti práce
Pokud si nejste jisti problematikou bezpečnosti práce, kontaktujte prosím koordinátora REHAU. V případě
potřeby se zde můžete seznámit se stávajícími předpisy.
Ukončení prací
Po dokončení prací na zařízeních nebo strojích je nutné provést výstupní kontrolu. Přitom je třeba dbát
zejména na to, aby dotčená bezpečnostní zařízení opět správně fungovala.
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Porušení
Zadavatel si vyhrazuje právo na okamžité zastavení prací v případě porušení právních nebo vnitřních
předpisů. Níže uvedené zásady pro bezpečné pracovní podmínky musí být dodržovány. Zadavatel musí
zajistit, aby byly přečteny a pochopeny.
Život ohrožující chování
1
Práce ve výškách bez ochrany proti pádu
2

Násilné nebo ohrožující chování

3

Zneužití zařízení atd.

4

Držení alkoholu a omamných látek nebo pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných látek

5

Bez uzavírek při přepravě těžkých nákladů

6

Přeprava těžkých nákladů bez vhodných pomocných prostředků

Provoz musíte okamžitě
opustit

Chování, které s vysokou pravděpodobností způsobí nehodu.
7
Zahájení činnosti bez školení o bezpečnosti
8

Zahájení činnost bez potřebného posouzení rizik a zaškolení

9

Zahájení činnosti bez potřebných povolení pro práce na střeše, práce
při vysokých teplotách, práce v uzavřených prostorách.

10 Nedovolená likvidace odpadů (chemikálie, prášek, olej…)
12 Použití žebříků jako pracovní plošiny
13 Práce na nesprávně postaveném a demontovaném lešení.
14 Provádění prací bez zajištění strojů a zařízení (pokud jsou zapotřebí)
proti opětovnému zapnutí.

Písemné varování
a upozornění, že bude
případně nutné opustit
provoz

15 Bezohledná jízda s vysokozdvižnými vozíky a vozidly jakéhokoliv typu
16 Jízda bez bezpečnostního pásu
17 Jízda bez řidičského oprávnění
18 Kouření mimo vyhrazená kuřácká místa
Chování, které s pravděpodobností způsobí nehodu
19 Nesprávně nošené osobní ochranné prostředky (např. helmy ve
vyhrazených oblastech)
20 Nedodržování dohod uzavřených před zahájením činnosti.
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