
 

 

 

 
INFORMACE O ZÁKLADNÍCH RIZICÍCH PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE V PLATNÉM ZNĚNÍ  

 
- Pohyb po areálu firmy  

– možnost pádu na nerovném terénu, na schodech, nebezpečí pádu zavěšených a zvednutých 

břemen 

– nebezpečí střetu s motorovými (vysokozdvižnými) vozíky – jednak poháněné plynem, ale i 

AKU, které jsou tiché 

- Ruční manipulace s materiálem  

– ohrožení dlouhými prvky, ostrými částmi 

- Zdvihání břemen (kladkou, vrátkem a jinými zdvihacími zařízeními) 

– ohrožení pádem zdvihaného břemene, přiražení, přitlačení při nežádoucím zhoupnutí 

- Nákladní vozidla 

– přejetí, přitlačení při couvání a otáčení, popř. při manipulaci s nákladem 

- Manipulační technika 

– přejetí, přitlačení při couvání a otáčení, popř. při manipulaci s nákladem 

 

- Nebezpečí výbuchu 

– V prostorech společnosti se nachází technologie využívající vysoce výbušné kapaliny 

(CYKLOPENTAN) – možnost ohrožení výbuchem, požárem 

 

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POKYNY PRO DODAVATELE A NÁVŠTĚVY (dále jen dodavatel/é) 

 

- Dodavatel je povinen provádět veškeré práce profesionálně, v souladu s právními předpisy a normami 

týkajícími se životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen EHS) a v souladu s 

normami společnosti Carrier. Dodavatel je povinen implementovat veškerá opatření v oblasti EHS s 

náležitou a odbornou péčí a uplatňovat takové pracovní postupy, které jsou bezpečné a šetrné k životnímu 

prostředí. 

 

Povinnosti dodavatele 

a) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné zákony, vládní nařízení, vyhlášky a normy v oblasti EHS 

(regulatorní požadavky EHS). 

b) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré požadavky společnosti Carrier v oblasti EHS stanovené tímto 

dokumentem nebo zprostředkované jiným prokazatelným způsobem (např. prostřednictvím školení, 

doporučených postupů, příruček EHS nebo pracovních pokynů poskytnutých společností Carrier). 

Dodavatel musí vždy dodržovat ty požadavky stanovené místními právními předpisy, normami nebo normami 

společnosti Carrier, které jsou přísnější. 

Za veškerá porušení nebo nedodržení regulatorních požadavků EHS nebo požadavků norem společnosti 

Carrier zodpovídá výhradně dodavatel (společnost Carrier není zodpovědná za nedodržování takových 

požadavků ze strany dodavatele). 

V případě hrozby pokuty, náhrady škody či jiného rizika, jemuž by společnost Carrier musela čelit v důsledku 

nedodržení pravidel spojených s problematikou EHS ze strany dodavatele, je dodavatel povinen zúčastnit se 

soudních nebo správních řízení, případně poskytnout při jejich vedení společnosti Carrier veškerou potřebnou 

součinnost a podporu, a nahradit společnosti Carrier vzniklé škody a náklady. 

 

c) Všichni zaměstnanci dodavatele musí být proškoleni a patřičně kvalifikováni v souladu s regulatorními 

požadavky EHS a požadavky společnosti Carrier. Dodavatel musí mít k dispozici požadovanou dokumentaci 

související s problematikou EHS (např. osvědčení a certifikáty o způsobilosti pro práci, doklady o zdravotních 
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prohlídkách, záznamy o školeních, doklady o odborné kvalifikaci, identifikaci a vyhodnocení rizik, pracovní 

postupy, záznamy  

o kontrole, revizi či kalibraci nástrojů, zařízení a vybavení) a musí tuto dokumentaci předložit, kdykoli jej o to 

společnost Carrier požádá. 

Dodavatel musí zajistit, aby pracovníci při provádění prací používali osobní ochranné pracovní prostředky 

(OOPP) a další prostředky související s problematikou EHS (např. prostředky pro uzamčení a označení 

energetických zdrojů (Lock out – Tag out), proudový chránič) v závislosti na identifikaci a vyhodnocení rizik 

a na základě požadavků společnosti Carrier, a aby pracovníci, kteří jsou pod vlivem alkoholu či jiných 

návykových látek (např. narkotik), byli okamžitě a bez odkladu vykázáni z pracoviště. 

 

d) Dodavatel je povinen zúčastnit se školení ohledně problematiky EHS pořádaných společností Carrier a 

proškolit všechny své zaměstnance, kteří se těchto školení neúčastnili (školení poskytované dodavatelem musí 

obsahovat stejný rozsah jako školení organizované společností Carrier a toto musí být zaměstnancům 

poskytnuto ještě předtím, než se dostaví na pracoviště společnosti Carrier). O školeních je třeba uchovávat 

záznamy a na vyžádání je předkládat společnosti Carrier. Dodavatel zodpovídá za jakékoli nedodržení 

pravidel spojených s problematikou EHS a za veškeré škody v souvislosti s tím vzniklé. 

 

e) Dodavatel je povinen informovat společnost Carrier (neodkladně) o veškerých incidentech, k nimž dojde v 

důsledku jeho činnosti či prací prováděných v rámci projektu definovaného smlouvou či objednávkou.  

Dodavatel musí informovat společnost Carrier o veškerých újmách na zdraví zaměstnanců dodavatele i 

zaměstnanců společnosti Carrier či třetích stran, stejně jako o dopadech či škodách na životním prostředí 

(např. únik chemikálie či plynu, požár) či majetku. Dodavatel je povinen podílet se na vyšetřování incidentů a 

implementaci následných opatřeních v souvislosti s incidenty jakéhokoli druhu a poskytnout společnosti 

Carrier potřebnou podporu, součinnost a údaje. 

f) Dodavatel není oprávněn na pracovišti provádět práce ani vykonávat jakékoli jiné činnosti nad rámec 

stanovený smlouvou či objednávkou. 

g) Dodavatel je vždy povinen zajistit a udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. Dodavatel musí na vlastní 

zodpovědnost provádět likvidaci odpadů (není-li stanoveno jinak). V případě zajišťování likvidace odpadů ze 

strany dodavatele je dodavatel povinen poskytnout společnosti Carrier doklady o likvidaci odpadů v souladu 

s regulatorními požadavky EHS a na žádost společnosti Carrier předložit doklady o způsobilosti subjektu, 

který likvidací odpadů pověřil. 

h) Po dobu trvání prací definovaných objednávkou či smlouvou je dodavatel povinen mít na pracovišti zástupce, 

který je patřičně proškolen a kvalifikován v oblasti implementace regulatorních požadavků EHS a požadavků 

společnosti Carrier, a který zaručuje odpovídající řízení činností z pohledu EHS a dohlíží na bezpečnou 

realizaci prací.  

i) Před zahájením prací musí dodavatel společnosti Carrier písemně sdělit jméno tohoto zástupce a informace o 

jeho kvalifikaci a zkušenostech. Bez předchozího schválení ze strany společnosti Carrier není dodavatel 

oprávněn nahradit tohoto zástupce žádnou jinou osobou.  

j) Před zahájením prací a vždy, když to bude nutné nebo když o to společnost Carrier požádá, musí dodavatel 

předložit společnosti Carrier ke schválení zpracovanou identifikaci a vyhodnocení rizik a pracovní postupy, 

z nichž je patrné, jakým způsobem budou práce provedeny ve vztahu k požadavkům EHS. 

k) Dodavatel je povinen se řídit pokyny, radami a požadavky koordinátora pro dodavatele (pověřeného 

pracovníka společnosti Carrier), jehož úkolem je zajistit, aby dodavatel dodržoval veškerá náležitá pravidla, 

nařízení a požadavky v oblasti EHS. 

l) Pokud dodavatel zadá provedení prací vymezených objednávkou či smlouvou svému subdodavateli či 

subdodavatelům, je povinen o tom informovat společnost Carrier. Musí tak učinit před zahájením  prací, které 

mu byly v rámci projektu svěřeny. Subdodavatel může práce a služby zahájit až po schválení ze strany 

společnosti Carrier. 



Číslo CF:  CF OS BEH 955 03 Revize: 6 Strana: 3 / 5 

 

 

m) Každý dodavatelem pověřený subdodavatel je povinen splnit požadavky uvedené v tomto dokumentu ve 

stejném rozsahu, jaký je stanoven pro dodavatele. Dodavatel zodpovídá za proškolení subdodavatelů a jejich 

informování o požadavcích společnosti Carrier uvedených v tomto dokumentu a zprostředkovaných jiným 

prokazatelným způsobem (např. prostřednictvím školení, doporučených postupů, příruček EHS nebo 

pracovních pokynů poskytnutých společností Carrier). 

Dodavatel je dále povinen mít k dispozici záznamy prokazující způsobilost a kvalifikaci subdodavatele a jeho 

zaměstnanců a tyto poskytnout společnosti Carrier na vyžádání. 

Dodavatel zodpovídá za jakékoli nedodržení pravidel spojených  

s problematikou EHS ze strany subdodavatelů a za veškeré jimi způsobené škody. 

 

 Práva společnosti Carrier 

a) Společnost Carrier je oprávněna kdykoli provádět neohlášené inspekce a audity na pracovišti zaměřené na 

problematiku EHS a podnikat na náklady dodavatele nezbytná opatření směřující k nápravě porušení 

pravidel spojených s problematikou EHS. 

b) Společnost Carrier je oprávněna kontrolovat či ověřovat, zda zaměstnanci dodavatele popř. subdodavatele 

nepožívají či nepožili alkohol a zda tito nejsou pod vlivem jiných návykových látek. 

c) Společnost Carrier má právo požadovat informace, dokumenty a záznamy dokládající způsobilost 

dodavatele či subdodavatele (např. osvědčení  

a certifikáty o způsobilosti pro práci, doklady o zdravotních prohlídkách, záznamy o školeních, doklady o 

odborné kvalifikaci, identifikaci a vyhodnocení rizik, pracovní postupy, záznamy o kontrole, revizi či 

kalibraci nástrojů, zařízení a vybavení). 

d) Společnost Carrier si vyhrazuje právo dočasně zastavit práce (např. nejsou-li ani na opakované vyžádání 

k dispozici záznamy dokládající způsobilost dodavatele či subdodavatele, dojde-li k incidentu a je nutné 

provést jeho vyšetřování nebo pokud z uplatňovaných pracovních postupů vyplývá, že nejsou dodržovány 

zásady, principy a pravidla EHS a tyto postupy tak mohou vést ke vzniku incidentu). 

Ukončení smlouvy/dodávky 

Společnost Carrier má právo okamžitě ukončit smlouvu (písemným odstoupením) v případě splnění jedné či více 

následujících podmínek. 

a) Dodavatel (subdodavatel) uplatňuje nepřijatelné pracovní postupy, vykazuje významné nedostatky při 

plnění požadavků spojených s problematikou EHS, neřídí se veškerými regulatorními požadavky EHS 

nebo požadavky společnosti Carrier  a dopustil se jejich opakovaného porušení navzdory oficiálnímu 

upozornění/výstraze nebo nezjednal urychlenou nápravu. 

b) Osvědčení o způsobilosti dodavatele či subdodavatele (tj. např. osvědčení  

a certifikáty o způsobilosti pro práci, doklady o zdravotních prohlídkách, záznamy o školeních, doklady o 

odborné kvalifikaci, identifikace a vyhodnocení rizik, pracovní postupy, záznamy o kontrole, revizi či 

kalibraci nástrojů, zařízení a vybavení) se ukázala jako neplatná či propadlá nebo nebyla ani na 

opakovanou žádost předložena. 

c) Bylo zjištěno, že dodavatel či subdodavatel na pracovišti společnosti Carrier prováděl práce a vykonával 

činnosti nad rámec smlouvy či objednávky. 

d) Práce, které jsou předmětem smlouvy či objednávky, byly dále zadány subdodavateli, aniž by o tom byla 

společnost Carrier informována, případně subdodavatel zahájil práce dříve, než obdržel souhlas 

společnosti Carrier. 

Společnost Carrier je oprávněna ukončit smlouvu podle všeobecných podmínek ve smlouvě stanovených pro 

odstoupení od smlouvy také v případě, že ze strany dodavatele či subdodavatele nejsou plněny další povinnosti 

dodavatele stanovené v článku 2 tohoto dokumentu nebo pokud došlo k jejich porušení. 

 

 

KONKRÉTNÍ PŘEDPISY A POKYNY PRO DODAVATELE A NÁVŠTĚVY (dále jen dodavatel/é) 
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- V celém areálu platí přísný zákaz kouření. Výjimku tvoří pouze vyhrazené kuřácké prostory 

- Při vstupu do areálu společnosti je dodavatel povinen předložit ke kontrole seznam nářadí 

- Při vstupu do výrobních prostor a při všech pracovních činnostech ve výrobních prostorách je každý 

povinen používat ochranné brýle 

- Ve všech výrobních, skladových a manipulačních prostorech musí být používána ochranná pracovní obuv 

s ocelovou špičkou 

- Při všech pracovních činnostech ve výrobních, skladových a manipulačních prostorech musí být 

používány dlouhé pracovní kalhoty 

- Dále je dodavatel povinen používat takové ochranné pracovní pomůcky, které odpovídají charakteru a 

nebezpečí vykonávané činnosti 

- Všichni jsou povinni se pohybovat pouze ve sjednaných prostorách a respektovat bezpečnostní značení. 

Platí zvláště povinnost pohybovat se po vyznačených cestách. Při vstupu do výrobní linky, skladu apod. 

(mimo vyznačené cesty), je každý povinen se nahlásit vedoucímu pracoviště a pohybu musí být 

uzpůsobena činnost na pracovišti )eliminováno riziko zasažení manipulovaným materiálem, VZV, 

strojem apod.). 

- Před začátkem práce musí být provedena kontrola pracoviště. V případě zjištěných nedostatků musí být 

neprodleně informován koordinátor. Platí zákaz práce, dokud nebudou zjištěné nedostatky odstraněny 

- Při provádění montážních prací je dodavatel povinen zajistit, aby činnosti a práce jeho zaměstnanců byly 

organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci Carrier  

- Při práci ve výškách nad 1,5 m je dodavatel povinen postupovat podle „Kontrolní seznam pro prevenci 

smrtelných úrazů: Práce ve výškách nad 1,5 metru“ 

- Při práci s elektřinou je dodavatel povinen postupovat podle „Kontrolní seznam pro prevenci 

smrtelných úrazů: Elektřina“. Všechny práce na elektrických zařízeních smějí provádět jen 

kvalifikovaní odborníci.  

- Pro vstup do stísněných prostor musí být zažádáno EHS oddělení – VSTUP DO STÍSNĚNÝCH 

PROSTOR JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN! 

- Před každým připojením elektrického ručního nářadí a každým prodlužovacím kabelem elektrické 

energie je nutné instalovat proudový chránič ( možno zapůjčit oproti podpisu -k dispozici na 

vrátnici) 

- Dodavatelé nesmí zasahovat bez povolení určené osoby Carrier do zařízení a vybavení na pracovištích, 

zejména tam, kde by mohlo dojít k ohrožení osob a majetku, pokud to není předmětem sjednaných prací    

- Práce na vyhrazených zařízeních (zdvihací, elektrická, tlaková a plynová) smějí provádět jen 

kvalifikovaní odborníci. 

- Svařování plamenem, řezání kyslíkem (propanem), svařování elektrickým obloukem, řezání 

(rozbrušovací) bruskou jsou možné uvnitř areálu pouze na základě povolení vystavené 

bezpečnostním technikem, ředitelem bezpečnosti. 

- V případě pracovního úrazu nebo jiné nehody požadujeme neprodleně o této situaci informovat 

koordinátora (objednatele služby). Další šetření příčin musí probíhat za účasti zástupce naší společnosti 

- Pokud jsou při činnostech používány nebezpečné chemické látky a přípravky, je dodavatel povinen  

předat koordinátorovi jejich seznam včetně platných Bezpečnostních listů v českém jazyce. Koordinátor 

předá tyto Bezpečnostní listy ekologovi k posouzení.  

- Nebezpečné i ostatní odpady zůstávají majetkem dodavatele! Dodavatel je povinen zlikvidovat tyto 

odpady ve vlastní odpovědnosti! 

- Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku a čistoty na pracovišti, a to po celou dobu průběhu prací. Po 

ukončení prací provede dodavatel konečnou kontrolu a úklid veškerého odpadu, vzniklého při jeho 

činnosti 

- Dodavatel je povinen udržovat volný přístup k prostředkům požární ochrany (přenosné hasicí přístroje, 

hydranty a únikové východy), bezpečnostním zařízením i k havarijním soupravám 

- Staveniště, výkopy, jámy, kanály, otvory v zemi, atd. je nutno dostatečně zajistit. Pokud se zabrání 

normálnímu provozu v závodě, je dodavatel povinen vhodným bezpečnostním značením upozornit na 

nebezpečné místo 

- Na pozemku závodu a na parkovacích místech platí pravidla silničního provozu 

- Veškerá zařízení a vybavení dodavatele musí být bezpečná, ve spolehlivém stavu, mít platné revize a 

technická osvědčení a musí být znám bezpečný způsob jejich používání a to výhradně osobami pro tuto 

činnost prokazatelně způsobilými 

- Při použití strojů je dodavatel povinen dodržovat firemní směrnice a návody pro obsluhu 

- Při nestandartních pracích na  elektrických, mechanických, hydraulických nebo pneumatických zařízení 

je dodavatel povinen zajistit stroj podle LO/TO  - pravidlo proti spuštění stroje či zařízení jinou, 

nepovolanou osobou (zabezpečit, zamknout + označit štítkem) 

- V areálu závodu je zakázána konzumace a donášení alkoholických nápojů a jiných návykových látek 

- Pro případ nouze existují ve společnosti mimo jiné: 

– Požární poplachové směrnice 
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– Požární evakuační plány jednotlivých pracovišť 

– Plán opatření pro případy havárie z hlediska ochrany vod 

Plány jsou uloženy ve vrátnici.  

 

- Firma Carrier si vyhrazuje právo ihned zastavit běžící práce dodavatele, pokud dojde k porušení výše 

uvedených bezpečnostních pokynů, příp. všeobecných bezpečnostních pravidel.  

 

- V případě nesprávného chování ze strany dodavatele může být rozhodnuto o uložení sankce dodavateli. 

 

- Po ukončení prací je nutno s koordinátorem kontraktu provést konečnou kontrolu. 

 

 

Bližší specifikace bezpečnostních pokynů pro dodavatele je uvedena v ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI OS 

BEH 955_EH&S Program dodavatelů,  informace jsou dále uvedeny na internetové adrese 

www.carrier-ref.cz. a nebo je k dispozici na požádání na nákupním oddělení. 

 
Zástupce dodavatelské firmy/návštěva stvrzuje v dokumentu převzetí (PŘÍLOHA č. 9 CF OS BEH 955 09)  

nebo podpisem do knihy dodavatelů a návštěv svým podpisem, že s těmito riziky a postupy seznámil své 

zaměstnance a dále všechny osoby, které se s jeho souhlasem pohybují a provádějí práce po uvedeném 

pracovišti v areálu společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o.. 

 
 
 

http://www.carrier-ref.cz/

