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Politika  je základní prvkem systému řízení BOZP 

1.   Ochranu života a zdraví lidí nadřazujeme ostatním zájmům 

2.   Bezpečnost a OŽP prosazujeme jako integrální součást systému řízení 

3.   Plníme právní předpisy a veřejné závazky a zohledňujeme uznávané praxe. 

4.   Trvale rozvíjíme přístup k bezpečnosti a ochraně životního prostředí. 

5.   Pravidelně vyhodnocujeme rizika, předcházíme jim, odstraňujeme je, nebo snižujeme na 

přijatelnou úroveň. 

6.   Zajišťujeme, aby technologie dlouhodobě plnily bezpečnostní, environmentální, 

ekonomické a technické požadavky. 

7.   Při výběru a hodnocení dodavatelů zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a životnímu 

prostředí. 

8.   Otevřeně komunikujeme bezpečnostní témata a dopady našich činností na společnost a 

životní prostředí. 

9.   Zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a odpovědných pracovníků. 

10. Řídíme klíčové znalosti. 
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POLITIKA BEZPEČNOSTI  

A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
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BEZPEČNÝ PODNIK 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
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+ } 

Udržovat systém řízení BOZP – osvědčení Bezpečný podnik 

Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP 

Klást důraz především na prevenci 

Přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku MU 

Řídit právní subjekt tak, aby se zvyšovala úroveň BOZP 

 zaměstnanců 

 dodavatelů 

 dalších stran 

Prosazovat uplatňování těchto zásad také u dodavatelů 

Školit odpovědné osoby smluvních dodavatelů 
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ODDĚLENÍ BOZP, PO 
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Sever 
Oldřich Landa 

Jiří Hradecký 

Morava 
Antonín Jakšík 

Radomír Zmija 

Střed 
Petr Hrdina 

Bc. Petr Švanda 

Východ 
Milan Odl 

Lukáš Naď 

Západ 
Vladimír Melničuk 

Bc. Karel Pazdziora 
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ČEZ DISTRIBUCE 

ODDĚLENÍ KOORDINACE BOZP  A  ODDĚLENÍ  OŽP 

Koordinátor BOZP na staveništi 

Sever 
Miroslav Javůrek 

720 737 244 

Morava 
Radim Valošek 

725 628 934 

Střed 
Radek Judl 

725 648 189  

Východ 
Aleš Dohnal 

792 330 575 

Západ 
Martin Břečka 

602 654 265  
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Sever Ing. Jerie Janette  

Morava 

Ing. Jaroslav Lasoň 

Ing. Pavel Marek (spec.) 

Ing. Markéta Veličková 

Střed Ing. Jindřich Novotný 

Východ Ing. Lukáš Kružík 

Západ Ing. Lucie Vondrová 
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 Obchodní podmínky 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Předmět plnění v souladu s  

• obecně závaznými předpisy 

• ČSN a PNE (ČSN EN 50110-1 a PNE 330000-6) 

• předpisy ČEZd 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Předmět plnění v souladu s  

• obecně závaznými předpisy 

• ČSN a PNE (ČSN EN 50110-1 a PNE 330000-6) 

• předpisy ČEZd 
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 Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany patří mezi nejvyšší priority Objednatele. 

 Dodržování zásad Objednatel uplatňuje mj. prostřednictvím této Dohody a následujícím výčtem 

 minimálních dokumentů, k jejichž dodržování se Zhotovitel zavazuje: V případě rozporu této 

 přílohy s  aktuálním zněním metodik BOZP a PO , použijí se přednostně tyto dokumenty: 

a)Příloha VP_G(B07) Podmínky BOZP postupu SKČ_PP_0165 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci NE  

b)SKČ_PP_0167 Požární ochrana NE,  

c)SKČ_PP_0166 Ochrana životního prostředí NE, 

d)Směrnice ČEZd_SM_0006 – „Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce“, 

e)Metodika ČEZd_ME_0078 – Práce na elektrickém zařízení ČEZd 

f)Pracovní postup ČEZd_ME_0284 – Zajišťování a předávání pracoviště při práci na elektrickém zařízení 

nebo v jeho blízkosti 

Platné znění těchto dokumentů je umístěno na portálu Standardy, kde jsou volně přístupné. 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Provádění prací před prokazatelným předáním 

V případě zahájení realizační činnosti na stavbě bez průkazného předání pracoviště 

(staveniště) objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny díla, minimálně však ve výši 10 000,- Kč za každý prokázaný případ. Uvedená 

smluvní pokuta se nevztahuje na přípravné práce související s vlastní stavbou (např. 

vytýčení trasy, vstupy na pozemky, zábory veřejného prostranství, zajištění vypínání, vývoz 

materiálu). Přípravné práce musí probíhat v souladu s podmínkami pro práce v ochranném 

pásmu distribučního zařízení. 

 

Neoznámení poddodavatelů (subdodavatelů) ze strany zhotovitele je penalizováno sankcí 

ve výši 50 000,-Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve 

správním řízení) a škody, které bude objednatel nucen uhradit v důsledku porušení zákona 

č. 309/2006 Sb.  
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Školení odpovědných osob a jejich odborná způsobilost 

 

Zhotovitel je povinen prostřednictvím jedné odpovědné osoby zhotovitele absolvovat 

jednodenní školení dle výcvikového programu objednatele „Školení BOZP, PO, EMS 

odpovědných osob smluvních partnerů“, který vychází dle zákoníku práce §101 čl.3 a to 

vždy jedenkrát za kalendářní rok po celou dobu trvání této smlouvy, přičemž termín a místo 

školení oznámí smluvní dodavatel objednatele zhotoviteli vždy v předstihu 14 dnů před 

konáním daného školení, a zároveň je zhotovitel povinen vždy bezprostředně po 

absolvování každého školení seznámit a proškolit své zaměstnance a subdodavatele 

s informacemi získanými v oblasti BOZP, PO a EMS na školení. 
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ŠKOLENÍ BOZP, PO, EMS 

ODPOVĚDNÝCH OSOB SMLUVNÍCH 

PARTNERŮ 
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Školení odpovědnou 

osobou svého 

poddodavatele 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník na každé dílo samostatně, a to ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi (převzetí staveniště). Deník vede zhotovitel ve smyslu 

stavebního zákona. Vedení stavebního deníku končí záznamem o vyklizení staveniště poté, 

co zhotovitel odstraní vady a nedodělky podle předávacího protokolu.  

 

Stavební deník musí být na stavbě v době provádění díla uložen u pověřeného 

zaměstnance zhotovitele, který musí umožnit zástupcům objednatele uvedeným v konkrétní 

SoD kdykoli do tohoto deníku nahlížet a provádět v něm záznamy. 
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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A. Identifikační údaje  
  

 a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, nebo 

oznámení stavebního záměru s certifikátem AI, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,  
 

 b) místo stavby,  
 

 c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby:  

   ○  zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)  

   ○  stavebníka (investora)  

   ○  projektanta  

   ○  poddodavatelů  
 

 d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s 

rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,  
 

 e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský 

dozor,  

 f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do 

stavebního deníku, 
 

 g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich 

případných změn, 

  h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, 

souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),  
 

 i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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B. Záznamy ve stavebním deníku  
 

B 1. Pravidelné denní záznamy obsahují:  
  

 a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,   
 

 b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,  
 

 c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,  
 

 d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování,  

 e) nasazení mechanizačních prostředků 
  

B 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:  
  

 a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),   
 

 b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně 

technologických přestávek,   

 c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,   
 

 d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami BOZP, PO, ochranou životního 

prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,  
  

 e) údaje o opatřeních týkajících se BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
   

 f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 

pásmech apod.,   
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č. 499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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B. Záznamy ve stavebním deníku  
 

B 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:  
   

 g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,  
  

 h) geodetická měření,  
 

  i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), 

jejich předání a převzetí,  
 

  j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,  
 

  k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), 
  

  l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod.,  
 

 m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 
  

 n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení 

apod.),  

  o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od PD, 
 

 p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné 

vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické 

vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),  
 

  q) dílčí přejímky ukončených prací,  
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č.499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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B. Záznamy ve stavebním deníku  
 

B 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:  

   

 r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.),  
 

 s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné 

mimořádné události, včetně přijatých opatření,  

 

  t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,  

  

 u) odstranění vad a nedodělků,  

  

 v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),  

  

 w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,  

  

 x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,  

  

 y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologické nálezy.   

file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb134'&ucin-k-dni='30.12.9999
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č.499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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B. Záznamy ve stavebním deníku  
 

B 2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:  

   

 r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.),  
 

 s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné 

mimořádné události, včetně přijatých opatření,  

 

  t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,  

  

 u) odstranění vad a nedodělků,  

  

 v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),  

  

 w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,  

  

 x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,  

  

 y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 

přírody anebo archeologické nálezy.   

file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb133'&ucin-k-dni='30.12.9999
file:///C:/Users/kaluzikvoj/Desktop/ASPI'&link='183/2006 Sb134'&ucin-k-dni='30.12.9999
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STAVEBNÍ DENÍK 

VYHLÁŠKA Č.499/2006 SB.,  PŘÍL.16  
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C. Vedení stavebního deníku  

  

C1.Stavební deník  

  a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do 

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,  

 

  b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným 

osobám,  

  c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má 

číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

  

 C2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den  

 

 C3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební 

deník vést elektronickou formou 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Provádění kontrol 

 

 

 

 

 

Oznámení PÚ 

Zhotovitel ohlásí bez odkladu (neprodleně po vzniku incidentu) určenému zástupci 

objednatele nebo osobě odpovědné za elektrická zařízení (zástupce úseku Provoz) každý 

vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele, požár a ekologickou havárii (mimořádná 

událost) při činnosti prováděné pro objednatele nebo v prostorách objednatele, aby 

objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností mimořádní 

události. Zhotovitel nesmí, bez vážných důvodů, měnit stav na místě úrazu do doby 

objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. 

Kopie záznamů o úrazu doručí zástupce Zhotovitele (Zhotovitel) nejpozději do pěti 

pracovních dnů od vyhotovení „Záznamu o úrazu“, popř. „Záznamu o úrazu_hlášení změn“ 

Objednateli.  
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Ochrana životního prostředí 

• dodržování předpisů 

• postup při vzniku škod 

Zhotovitel je povinen respektovat zásady ochrany životního prostředí, přírody a krajiny 

zejména ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č. 350/2011 Sb., chemický zákon, 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči. § 22, vše v platném znění. 

 

Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit případné škody vzniklé jeho činností na 

životním prostředí. Při odstraňování těchto škod je povinen dodržovat platné právní 

předpisy a postupovat v souladu s  předpisy objednatele. V případě rozporu uvedených 

normativů jsou pro zhotovitele závazné obecně platné právní předpisy. V případě, že je 

realizací stavby dotčena nebo zjištěna kontaminace zeminy nebo podzemních vod 

škodlivinami, je nutné informovat ekologa DSO, postupovat při odstraňování kontaminace 

dle jeho pokynů nebo v úzké spolupráci s ním (např. vždy jej předem nejméně 5 dní 

přizvat k výkopovým nebo asanačním pracím). 
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SMLUVNÍ USTANOVENÍ 

RÁMCOVÁ SMLOUVA 

Odpady 

Původcem odpadů vzniklých z nepoužitelného demontovaného materiálu a dalších 

činností zhotovitele je, ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění, zhotovitel, který je rovněž plně odpovědný za nakládání s tímto 

odpadem 

 

Údržba čistoty 
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Zákaz používání vybraných chemických látek a směsí 
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Zákoník práce, § 101 

 (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 

jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a 

přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a spolupracovat při 

zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

 

 (4) Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci (3) je povinen 

 

• zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 

zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.  

VZÁJEMNÁ INFORMOVANOST O RIZICÍCH 
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PRACOVNÍ A ZDRAVOTNÍ RIZIKA 

PREVENCE RIZIK 

 vyhledávání a hodnocení rizik provádí osoby způsobilé v prevenci rizik (odbor 

Bezpečnost, kvalita a ŽP) ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci 

 zásady při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik 

 seznámení se zásadami identifikace a vyhodnocení 

• příklady vyhodnocení základních pracovních rizik 

VYHLEDÁVÁNÍ A HODNOCENÍ RIZIK SE TÝKÁ 
 rizik souvisejících s výkonem pracovních činností zaměstnanců  

 zdravotních rizik 

 rizik, které mohou ovlivnit životní prostředí 

 

Rizika_komunikace_2014.pdf
Rizika_komunikace_2014.pdf
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RIZIKA ČEZ DISTRIBUCE 

 přístupné na internetu 

 ČEZd: http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/pubutf/ds4/cs/pro-dodavatele/standardy/standardy-katalog.html?PARENTID_IN_FK=18053 
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KOORDINACE NA STAVENIŠTI 

ZÁKON 309/2006 SB. 

   Písemné určení koordinátora 

- koordinátor → při přípravě stavby 

  → od zahájení prací na projektové dokumentaci  

  → do předání projektové dokumentace zadavateli 

 → při realizaci stavby 

  → od převzetí staveniště hlavním zhotovitelem  

  → do převzetí dokončené stavby zadavatelem  

§ 14  

 (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby 
povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její 
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. 
Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování 
projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby 
od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 
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KOORDINACE NA STAVENIŠTI 

ZÁKON 309/2006 SB. 

   Zpracování plánu BOZP 

 - zadavatel stavby zajistí, aby byl  

→ při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti  

→ při realizaci stavby aktualizován 

- plán BOZP zpracovává koordinátor. 

- obsah a rozsah plánu je v NV č. 591/2006 Sb., příloha 6 

- v plánu musí být uvedeny  

→ základní informace o stavbě a staveništi 

→ postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti  

→ předpokládané časové trvání pro jednotlivé práce a pracovní činnosti 

→ posloupnost nebo souběh jednotlivých prací a pracovních činností 
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KOORDINACE NA STAVENIŠTI 

ZÁKON 309/2006 SB. 

   Zhotovitel je povinen  

1) zajistit, v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu VP_G(B07)_Podmínky 
BOZP, aktualizaci(e) plánu BOZP tak, aby vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práci v případech, kdy není pro dílo určen koordinátor.  

2) v případě určeného koordinátora 

 - do 8 dnů před zahájením prací písemně informovat koordinátora  

→ o pracovních a technologických postupech  

→ o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření 

- poskytovat koordinátorovi součinnost 

- brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora 

- zúčastňovat se zpracování plánu 

- dodržovat Plán BOZP  

- zúčastňovat se kontrolních dnů   

- postupovat podle dohodnutých opatření, stanovených v plánu 

 31 
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KOORDINACE NA STAVENIŠTI 

ZÁKON 309/2006 SB. 

   Jiná fyzická osoba 
osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance - OSVČ 

- je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi součinnost a postupovat podle 
pokynů nebo opatření stanovených zhotovitelem  

- informuje zhotovitele do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze 
závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu  

→ o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti vést k ohrožení dalších osob na 
staveništi  

- je povinna  

→ dodržovat právní předpisy o BOZP na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora  

 → používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí  

 - nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů 
a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena 
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PRAVIDLA VSTUPU DO EL. PROVOZOVEN 

Vlastník zařízení (ČEZd) stanovil pravidla v ČEZd_SM_0006 

• dokladem je prezenční list z dnešního dne 

 

 zaměstnanci ČEZd odpovídají za dodržování těchto pravidel  

• přístupový systém (karty, průkazy, klíče, povolenky) 

• kvalifikace osob vstupujících do objektů 

• vjezdy mechanizačních prostředků 

• zakázané činnosti 

 

 Sankční ustanovení za porušení: 

• pravidla vstupu do objektů 

• ochrany majetku 

• BOZP, PO nebo ochrany ŽP 

34 

S konkrétními pravidly budou seznámeni zaměstnanci smluvních partnerů 
přímo v elektrických provozovnách ČEZd. 
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 Všichni přítomní pracovníci dodavatele jsou 

seznámeni s pravidly ke vstupu do objektů 

elektrických provozoven. 

 

 

 V „Protokolu“ budou vždy čitelně vyplněny všechny 

požadované údaje. 

 

 

 

 

 Osoba odpovědná za elektrické zařízení svým 

podpisem stvrzuje… 

PRACOVNÍK ČEZD DÁLE ZKONTROLUJE 

Pracovník ČEZd 

TR/SP  xxxxxxxxxx 

Datum ukončení akce 

Xxxxxxxxx 

xx.xx.xxxx Jan Xxxxx Xxxxxx 
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Vjezd a pravidla pohybu dopravních a 

mechanizačních prostředků v objektech  

elektrických provozoven ČEZd. 

 

 Vozidla a mechanizační prostředky 

dodavatele: 

• dodavatel poskytne seznam vozidel a 

mechanizačních prostředků 

• seznam vozidel je uveden  

na formuláři podle přílohy č. 6b 

• pracovník ČEZd uloží tento seznam v ES 

• dodavateli obdrží povolení k vjezdu 

• dodavatel je povinen viditelně označit 

všechna vozidla cedulkou  

„VJEZD POVOLEN“ 

 

 

 

PŘED VJEZDEM  

DO ELEKTRICKÉ PROVOZOVNY 

36 

Transformovna  „ XXXXX“ 

ABC 12 34 

Tomáš Marný 

987 654 321 

DD.MM.RRRR 

Pracovník ČEZd 

123 456 789 

Pracovník ČEZd 

Dodavatel Xxxxxxx X. Xxxxxx UNC yyyyyy 

Pracovník 

Dodavatel Tomáš Marný Osobní vozidlo 9X7 65 32 

1/2018 

1 

DD.MM.RRRR 

DD.MM.RRRR 
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  Dopravní komunikace:  

 nesmí být bráněno jejich použití 

 nesmí být zmenšován průjezdní profil 

 nesmí být znečišťována provozem vozidel 

 zákaz vjezdu soukromým osobním vozidlům kromě 

• naložení a složení materiálu 

• vozidla majícího v objektu povolené parkování (prac. dny od 6 do 18 hodin) 

 veškeré zábory projednány s příslušným zaměstnancem  

  
  Parkování a odstavování vozidel:  

 dovoleno jen na k tomu určených místech  

• předávací protokol stavby  

• nájemní nebo jiná smlouva 

• osoba odpovědné za elektrické zařízení 

37 

ZÁSADY SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ 
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PŘEDÁVÁNÍ STAVENIŠŤ 

SKČ_PP_0165, VP_G(B07)  

- způsoby předání 

38 

Příkaz B + Protokol o předání 

V případě předání Pracoviště pro práce na  el. zařízení nn (nebo  v blízkosti částí pod 

napětím), bude použit formulář ČEZd_FO_0086. V případě předání Pracoviště pro práce na 

el. zařízení vn, vvn (nebo  v blízkosti části pod napětím) bude použit formulář 

ČEZd_FO_0085; pro práce v ochranném pásmu (v bezpečné vzdálenosti) bude použit 

formulář ČEZd_FO_0086. Předání el. zařízení, pro práci na tomto zařízení nebo v jeho 

blízkosti, provádí zástupce úseku Provoz vedoucímu práce Zhotovitele/Poddodavatele. 

Předání rizik 

Písemné předání a převzetí Staveniště/Místa plnění/Pracoviště, s odkazem na seznámení se 

s katalogem rizik společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  formou smluvního závazku Zhotovitele, 

zakotveného do smlouvy (objednávky) 

SKČ_FO_0497 

SKČ_FO_0487 
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PŘEDÁVÁNÍ PRACOVIŠŤ 

JEDNO PRACOVIŠTĚ VÍCE PRAC. SKUPIN 

Hlavní zásady 

každá pracovní skupina má: 

→ svého vedoucího 

→ svůj doklad o předání pracoviště 
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PRÁCE NA EZ 

Na co se soustředit! 

  

Co je při práci na EZ důležité? 

1. správný rozsah a dostatečně zajištěné pracoviště – 5P 

2. prokazatelné předání pracoviště 

3. seznámení pracovníků 

4. popis zajištění na tiskopisu 

5. dodržení formálních požadavků na vyplňování 
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PRÁCE NA EZ 

  Pracoviště má na starosti ten, kdo drží „Příkaz B“ . Označení vedoucího práce. 

Zajišťování 

Odjišťování 

Práce 

Práce na EZ + předání 
pracoviště 

 bez napětí  

 Příkaz B nebo 

 Protokol o předání 

 

 v blízkosti 

 nn → Protokol o předání  

 vn, vvn a zvn  → Příkaz B 

 

 pod napětím 

 nn → Protokol o předání 

 vn → Příkaz B-PPN 

42 



Interní 

 

  

Interní 

 

  

PRÁCE NA EZ 

PÁSKA „VEDOUCÍ PRÁCE“ 

43 

ČEZd_PP_0021, kap. 3.1: 

Vedoucí práce je označen oranžovou páskou s nápisem 
„VEDOUCÍ PRÁCE“ 

- používá se při pracích na distribuční soustavě při výskytu dvou 

a více zaměstnanců 

- pokud zaměstnanec pracuje sám, nemusí používat pásku 

- vyčlenění z bezejmenného davu  

→ uvědomění si, že jsem „jiný“ než ostatní, mám 
odpovědnost 

→ fyzické přijetí odpovědnosti 

- kolikrát se bude předávat pracoviště = tolik pásek 
→ vedoucí zajišťování seznámí s povinností vedoucího práce 

dodavatele 
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PRÁCE NA EZ 

ELEKTROTECHNICKÁ KVALIFIKACE 

V 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Stanovuje stupně elektrotechnické kvalifikace pro práce na EZ 

 stanoví stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří 
• obsluhují nebo pracují na EZ 
• projektují EZ  
• pracují ve výrobních nebo montážních organizacích 

 dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti 
organizací 

 
Povinnosti organizace 

 zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků  
 soustavné doplňování jejich znalostí 

 
Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou 

 předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a 
napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,  

 místní pracovní a technologické postupy, provozní a 
bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, 
které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu 
a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě 
řídit,  

 teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, 
zejména při úrazech elektrickým proudem.  
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PRÁCE NA EZ 

VZDÁLENOSTI OD EZ POD NAPĚTÍM 

45 

DL - ochranný prostor 

 vzdálenost definující vnější hranici ochranného prostoru 

 

DV - zóna přiblížení 

 vzdálenost definující vnější hranici zóny přiblížení 

Jmenovité napětí DL DV 

1  - - 1000 

10  500 300 2000 

22  800 400 2000 

35  900 500 2000 

110  1500 1100 3000 

220  2500 2100 4000 

400  3600 3200 5000 

Dv 

DL 
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PRÁCE NA EZ 

POHYBLIVÉ ZDVIHACÍ PRACOVNÍ PLOŠINY 

Průkaz k obsluze PPP  

 vyznačen konkrétní typ plošiny 

 obsluha má doklad o kvalifikaci u sebe 

 platné školení obsluhy  

Deník ZZ 

 na pracovišti 

 záznamy o kontrolách a revizích 

 

Obsluha provede kontrolu před zahájením práce 

Revize PPP a kontroly ve stanovených lhůtách 

Poznámka: obdobně platí i pro jeřáby a další zdvihací zařízení. 
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ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 

Alkoholické nápoje, omamné nebo psychotropní látky 

 držení, vnášení nebo jejich požívání a vstup pod jejich vlivem 

 

Zbraně, střelivo, výbušniny, expanzní přístroje 

 vnášené přístroje podléhají schválení u vlastníka objektu 

 

Fotografování a filmování 

 s výjimkou dokumentování plnění předmětu smlouvy 

Vstup do prostorů, které nejsou určeny k provádění činností 

Kouření mimo vyhrazená místa 

Používání perchloretylenu a látek na bázi PCB 

Používání CHLaS, jež jsou v ČR zakázány 
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POŽÁRNÍ OCHRANA 

Charakteristika požárního nebezpečí na pracovišti 

 členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

 skladování a manipulace s hořlavými látkami a materiály 

 zásady bezpečného používání tepelných spotřebičů na pracovišti 

 

Dokumentace PO 

 PPS, požární řád, dokumentace zdolávání požárů, evakuace…. 

 

Zakázané činnosti 

 bez kvalifikace provádět činnosti, které mohou vést ke vzniku požáru  

 poškozovat nebo znemožňovat použití  

 hasicích přístrojů 

 věcných prostředků 

 požárně bezpečnostních zařízení 

 omezit použití nástupních ploch pro požární techniku 

 vypalovat porosty 
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POŽÁRNÍ OCHRANA 

Druhy věcných prostředků požární ochrany 

 Přenosné hasící přístroje 

• rozdělení dle náplně 

• hlavní zásady pro bezpečné použití 

 

 Hydranty, požární vodovody 

• jejich umístění v objektech 

• zásady použití při zdolávání požárů 

 

 EPS, SHZ, nouzové osvětlení, požární dveře 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODPADY 

 Zajistit dostatečné množství sběrných nádob s dostačující kapacitou a označit je. 

 Průběžně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty. 

 Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 Shromažďovat odpady utříděné podle druhů a kategorií, po nezbytně nutnou dobu. 

 Odpady neukládat na poklopy jímek a kanalizačních vpustí a přístupové cesty k nim. 

 Odpady předávat pouze oprávněné osobě (firmě) dle zákona o odpadech. 

 Předat pracoviště zpět uklizené a bez odpadů. 

 

 

50 



Interní 

 

  

Interní 

 

  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODPADY 
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ODPADY 

 

 

52 



Interní 

 

  

Interní 

 

  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

OCHRANA VOD 

 Při nakládání se závadnými látkami si počínat tak, aby nedošlo k jejich                                

úniku do ŽP (zejména do toku, půdy, kanalizace apod.).  

 Mít k dispozici havarijní prostředky. 

 Seznámit zaměstnance s Havarijním plánem Transformovny (příp.                    

havarijním plánem stavby, u které si to vyžádal vodoprávní úřad)       

 

 

 

 

 

 

 V případě úniku závadné látky provést prvotní zásah: 

 zastavit únik a zamezit šíření závadné látky do okolí,  

 místo úniku pokrýt nebo zasypat havarijními prostředky,  

 nasáté havarijní prostředky uložit do nádoby na  odpad a následně předat k likvidaci, 

 při ekologické události (mimo drobné úkapy) neprodleně informovat zástupce ČEZd.  
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

 Ochrana dřeviny  

 Při své činnosti chránit dřeviny před poškozováním a ničením                                             

(např. kořenový systém při výkopech). 

 Ke kácení dřevin mimo ochranná pásma DS nutné povolení.                     

 Před zásahem (kácení i ořez) do památného stromu je nutné                                           

mít závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

 

 

 Vjezdy a vstupy do zvláště chráněných území  (NP, CHKO, NPR)  

     jsou možné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny                                                              

     pouze na základě povolení (výjimky) orgánu ochrany přírody  a krajiny  

 

Bližší informace jsou na internetových  stránkách ČEZd 

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-dodavatele/povoleni-ke-vjezdu-do-chranenych-

uzemi.html 
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Práce na EZ 

Zakázané činnosti 

Požární ochrana 

OŽP 

Technická zařízení 
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SVAŘOVÁNÍ 

SVAŘOVÁNÍ 
       VÍCE INFORMACÍ  

56 

InterníInterní

SVAŘOVÁNÍ

SVAŘOVÁNÍ
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ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ 

SYSTÉM BEZPEČNÉ 
PRÁCE SE ZZ 

       VÍCE INFORMACÍ  
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PRÁCE VE VÝŠKÁCH 

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A 
NAD VOLNOU HLOUBKOU 

       VÍCE INFORMACÍ  
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STAVENIŠTNÍ PRÁCE 

STAVENIŠTNÍ PRÁCE 
 
                 ROZVODNA FIFEJDY - OSTRAVA 

                VÍCE INFORMACÍ  
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Pracovní úraz s hospitalizací nad 5 dnů. 

 

K úrazu došlo při pokusu o zapnutí hlavního jističe nn na DTS, po plánované výměně 

transformátorů.  

PR. ÚRAZ ZAMĚSTNANCE ČEZD A 

OMEXOM GA ENERGO  

9.2.2019 – DUBÍ 

61 

K zapnutí hlavního jističe nn byl určen kolega postiženého zam. ČEZd, ale tomu se ho 

nedařilo zapnout, proto zavolal na pomoc postiženého zam. ČEZd. Ani tomu se ho 

nedařilo zapnout. Požádal kolegu, aby přinesl šroubovák, že demontují kryt jističe a 

podívají se dovnitř, zda tam není nějaká mechanická závada.  

KOLEGA 

POSTIŽENÉHO 

POSTIŽENÝ 

ZAMĚSTNANEC 

ČEZd 

Na odkrytém jističi nechtěli nic dělat, jen si chtěli ověřit, zda je uvnitř po mechanické 

stránce vše v pořádku. Oba dva spolu sundali kryt jističe. Jistič byl v tomto okamžiku z 

obou stran pod napětím. Při sundávání krytu ulomili plastový terčík zeleno/červený, který 

ukazuje stav jističe. Demontovaný kryt položili na dno rozváděče. 

Po vizuální kontrole jističe se postižený zam. ČEZd pokusil ještě několikrát jistič zapnout, 

ale bez úspěchu. Mezitím jeho kolega odešel ke vstupu do DTS, kde dokončoval v úklidu. 

Na místě zůstal postižený zam. ČEZd, který byl opřený o hranu rozváděče, v jedné ruce 

držel šroubovák a ve druhé ulomený plastový terčík. Jistič zůstal odkrytý. 

K postiženému zam. ČEZd přišel postižený zaměstnanec Omexom GA, který se chtěl 

rozloučit a zároveň připomenout postiženému zam. ČEZd, aby nezapomněl zapsat 

prokluzující odpínač v DTS. Zaměstnanec Omexom GA se postavil za levé rameno 

postiženého zam. ČEZd a na místě byl cca 1 až 2 minuty, když došlo k výboji.  

Po úklidu před DTS se druhý zaměstnanec ČEZd vracel po pravé straně DTS, a když byl 

na úrovni rohu DTS, tak viděl výboj z rozváděče nn. zahlédl, jak postižený zam. ČEZd 

spadl do sněhu a postižený zaměstnanec Omexom GA odskočil od rozváděče a lehl si 

také do sněhu. 

Porušení pravidel BOZP postiženým (zam. ČEZd): 

 Nepoužití předepsaných OOPP, což byly přilba se štítem a kožené rukavice. 

 Manipulace s jističem při demontovaném krytu jističe. 

 Špatně vyhodnocené riziko práce při vypínání a zapínání s vadným a odkrytým 

hl. jističem.  

 

Porušení pravidel BOZP svědkem (zam. ČEZd): 

 Neupozornění VP na špatně zvolený postup při manipulaci s hl. jističem a 

neupozornění na riziko práce při vypínání a zapínání s vadným a odkrytým hl. 

jističem.  

 

Porušení pravidel BOZP dalšími pracovníky: 

 Nebylo zjištěno. 

 

Zavinění společnosti ČEZd: 

 Nebylo zjištěno. 
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Postižený chlapec si společně s kamarádkou hráli na trávníků vedle herny BOLERO, kde 

se nacházela otevřená hlavní domovní skříň č. 845/2. Postižený našel na zemi zednickou 

špachtli, kterou se přiblížil ve zmiňované HDS k části pod napětím, čímž došlo k 

mezifázovému zkratu. 

 

ÚRAZ EL. PROUDEM CIZÍ NEZLETILÉ OSOBY 

31.3.2019 – KARVINÁ 
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Podle výpovědi svědků úrazu byla skříň otevřena již delší dobu. V systému poruchové 

linky ČEZ Distribuce není evidováno nahlášení otevřené HDS.  

  

Přítelkyně otce postiženého dopravila chlapce do Karvinské nemocnice, kde zůstal na 

jednotce intenzivní péče na pozorování.  

Dle sdělení otce byl postižený z nemocnice propuštěn 2.4.2019. 

Úraz byl bez následků. 
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Při dopravní nehodě došlo k přeražení betonového sloupu vedení NN v obci Trávník, části 

města Cvikov.  

Rozsah zranění osádky vozidla není znám. 

 

POŠKOZENÍ VEDENÍ NN 

5.8.2019 – TRÁVNÍK – CVIKOV 
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Poblíž obce Křešice, okres Litoměřice, došlo ke zřícení malého letadla do řeky Labe. 

Letadlo před pádem zavadilo o nadzemní elektrické vedení vn, pilot havárii nepřežil. Linka 

byla po výpadku el. energie automaticky zapnuta (výpadek linky 12:42, automatické 

zapnutí 12:43).  

 

SMRTELNÝ ÚRAZ CIZÍ OSOBY 

16.11.2019 – KŘEŠICE 
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Po příjezdu pohotovostního montéra byla linka prohlédnuta pomocí dalekohledu a nebylo 

zjištěno žádné viditelné poškození. Následně byla provedena ještě jedna prohlídka vedení 

pomocí dalekohledů – vedení bez poškození.  

 

Letadlo bylo v kontaktu s vodiči vn – svědci potvrdili záblesk a došlo k výpadku linky. Po 

kontaktu s vedením došlo k pádu letadla a následnému ponoření letadla do Labe i s 

pilotem. Letadlo nalezeno cca 40 m od vedení směrem k firmě Schoeller Křešice. 

Po vyproštění mrtvého pilota nebylo při prvotním ohledání koronerem zjištěno, že by pilot 

byl zasažen el. proudem (byla nařízena soudní pitva). Letadlo bylo následně vytaženo 

jeřábem z vody a předáno „Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod“. 



Interní 

 

  

Interní 

 

  

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI BOZP, PO A OŽP 

CO DĚLAT V KRIZOVÉ SITUACI  

 myslet na vlastní bezpečnost 

 

 poslechnout vedoucího práce 

• chod pracoviště vždy řídí vedoucí práce 

 

 zabránit vzniku dalších škod 

 

 kontaktovat  

• složky IZS, dispečink, nadřízeného, technika BP 

 

 

ÚRAZ 

POŽÁR 

HAVÁRIE 
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DOTAZY 
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DISKUSE 
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Diskuse 
Co Vás zajímá? 
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Děkuji za pozornost 

Bezpečnost je nejlepší přítel práce!  
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