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POVINNOSTI EXTERNÍHO SUBJEKTU PŮSOBÍCÍHO V AREÁLECH SPOLEČNOSTI 
Plzeňská teplárenská, a.s. 

 
 
Pro účely tohoto dokumentu znamenají „areály společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.“ 
veškeré prostory (stavby, pozemky a jiné nemovitosti) užívané při podnikatelské činnosti 
společností Plzeňská teplárenská, a.s. (PLTEP) – areál Teplárna, areál Energetika (vč. části 
v areálu Doudlevce a vodárny Radčice), areál ZEVO Plzeň. 
 
 
Zaměstnanci, pracovníci, dodavatelé či subdodavatelé externího subjektu anebo jakékoliv 
další osoby jednající jménem a na účet externího subjektu (dále jen „externí subjekt “), kteří 
budou provádět dílo v areálech společnosti PLTEP, jsou v rámci smluvní činnosti v areálech 
povinni: 

1. Zúčastnit se před zahájením prací: 

- základního školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- seznámení se s příslušným pracovištěm a stanovení konkrétních podmínek pro 

provádění prací (tj. školení na pracovišti a předání pracoviště), 
- školení o požární ochraně. 

2. Požádat zástupce příslušného areálu PLTEP: 

- před zahájením svařovacích prací o vystavení příkazu ke svařování a tyto práce dříve 
nezahájit, 

- o vydání B-příkazu, event. dalších speciálních opatření pro práce na rizikových nebo 
jinak ohrožených pracovištích. 

3. Dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní agentury vykonávající ochranu a ostrahu 
majetku a osob v areálech PLTEP (mimo jiné podrobit se kontrolám ze strany této 
bezpečnostní agentury). 

4. Zajistit, aby nedocházelo ze strany zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů 
a subdodavatelů externího subjektu k majetkovým přestupkům vůči subjektům 
působícím v areálech PLTEP. 

5. Využívat pronajaté objekty a zařízení v areálech PLTEP výhradně k účelům 
specifikovaným ve smlouvě s PLTEP. 

6. Dodržovat a plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci) a z technických norem, majících vztah k požární ochraně. 

7. Umožnit příslušnému OZO PO provádět činnosti vyplývající z jejího práva dozoru 
a kontroly v oblasti požární ochrany. 

8. Dodržovat platné předpisy a zásady v oblasti ochrany životního prostředí, požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9. Zajistit na vlastní náklady bezpečnou likvidaci odpadu vzniklého vlastní činností. 

10. Zajistit splnění všech shora uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců 
i zaměstnanců ze strany svých dodavatelů a subdodavatelů, dodržovat všechny 
předpisy a podmínky k zajištění BOZP a PO dle platné legislativy a ČSN vztahující se 
k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu. 

11. Zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány 
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci společnosti PLTEP 
a další zaměstnanci přítomni na pracovištích společnosti PLTEP. 
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Společnost PLTEP doporučuje, aby zaměstnanci, pracovníci, dodavatelé či subdodavatelé 
externího subjektu působícího v areálech PLTEP, měli odpovídající pracovní oděv 
s viditelným firemním označením. 
 
Externí subjekt se dále zavazuje: 

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, 

- mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu předmětné smlouvy 
a zajistit svým zaměstnancům vč. zaměstnanců subdodavatel pro prováděnou práci 
odbornou kvalifikaci, 

- vybavit své zaměstnance, pracovníky, dodavatele či subdodavatele osobními 
a ochrannými pracovními pomůckami podle profesí, vykonávaných činností a pracovišť, 
zajistit jejich řádné používání a provádět stanovené kontroly, 

- vedoucí práce případně zástupce externího subjektu zajistí písemné předání rizik BOZP 
vyplývajících z jejich činností a přijatých opatřeních (ve smyslu § 101 zákoníku práce) 
zástupci společnosti PLTEP, 

- oznámit příslušnému zástupci PLTEP všechny okolnosti, které by mohly ohrozit životy 
nebo zdraví zaměstnanců či pracovníků společnosti PLTEP, případně jiných osob, nebo 
by mohly ohrozit veřejný zájem, 

- postupovat v souladu s pokyny zaměstnanců a pracovníků společnosti PLTEP týkajícími 
se činnosti a chování externích subjektů v areálech PLTEP, 

- vedoucí práce či zástupce externího subjektu zodpovídá za to, že na předané pracoviště 
společnosti PLTEP nebude vyslán zaměstnanec neproškolený z požadavků BOZP a PO 
a který nebyl seznámený s příslušným pracovištěm společnosti PLTEP. 

 
 
Pokud externí subjekt poruší některou z výše uvedených povinností, v důsledku čehož 
způsobí společnosti PLTEP škodu, je povinen takovou škodu nahradit, a to v plném rozsahu. 
 
Porušení jakékoliv výše uvedené povinnosti zakládá právo společnosti PLTEP odstoupit od 
smluvního vztahu s externím subjektem, který povinnost porušil. 


