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VYBRANÉ PŘESTUPKY A SANKCE
SPOLANA s.r.o. má právo vyžadovat zaplacení smluvní pokuty ve stanovené výši za každý jednotlivý případ, pokud se externí subjekt / osoba dopustí
v areálu SPOLANA s.r.o. porušení povinnosti tím, že:
PŘESTUPKY A SANKCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY (dále jen BOZP a PO)

SANKCE

1

až do výše
30 000 Kč

DOKUMENTACE / INFORMACE

1.1

Neinformuje písemně SPOLANU s.r.o. před zahájením činnosti o rizikách vyplývajících z jím vykonávaných činností v pronajatých objektech/
prostorách, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců SPOLANA s.r.o. nebo dalších osob, které se v areálu oprávněně pohybují.

1.2

Nezajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnou vnitropodnikovou legislativou SPOLANA s.r.o. na základě povinnosti zakotvené
ve Všeobecných obchodních podmínkách (dislokace pracoviště, únikové východy, evakuační místa, prostředky první pomoci, prostředky PO, pohyb
po pracovišti, kontrolovaná pásma, místní rizika, apod.).

1.3

Nepřenese prokazatelně požadavky příslušných ustanovení organizačních a řídících norem na své dodavatele a nekontroluje pravidelně jejich plnění.

1.4

Neinformuje předem písemně HSE&Q, bude-li na svých pracovištích v areálu SPOLANA s.r.o. nakládat s látkami klasifikovanými podle Nařízení
1272/2008, zákona 254/2001 Sb. nebo zákona 263/2016 Sb. v účinných zněních včetně jejich prováděcích předpisů, nebo pracovat v areálu s vlastními
zdroji ionizujícího záření, a neoznámí mu ukončení těchto činností.

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

až do výše
30 000 Kč

OBECNÉ POVINNOSTI
Neplní opatření stanovená ve vztahu k rizikům možného ohrožení jejich života a zdraví a nevybaví na své náklady zaměstnance stanovenými
osobními ochrannými prostředky.
Nezajistí, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců v areálu SPOLANA s.r.o. byly organizovány a prováděny tak, aby současně byly chráněny
i další osoby, které se v areálu pohybují.
Nezajistí trvalým dozorem bezpečnost svých dodavatelů při provádění prací krátkodobého charakteru (např. práce na zařízení, servis, seřizování,
měření apod.).
Neuvede po ukončení činnosti pracoviště (staveniště) do původního stavu a nepředá jej prostřednictvím předávacího protokolu zpět příslušné
osobě SPOLANA s.r.o.

až do výše
30 000 Kč

BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

3.1

Neplní požadavky českých technických norem na výrobky a zařízení provozované nebo uváděné do provozu v areálu SPOLANA s.r.o.

3.2

Provozuje v areálu SPOLANA s.r.o. stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem neodpovídají předpisům k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení.

3.3

Používá stroje a zařízení k účelům, pro které nejsou technicky způsobilé a nejsou v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými
normami.

3.4

Nezajistí, aby v areálu SPOLANA s.r.o. byly používány jen takové elektrické přenosné spotřebiče, elektrické ruční nářadí, přístroje a pojítka, které
splňují podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami, jsou v dobrém technickém stavu (včetně příslušenství) a v provedení
odpovídajícím prostoru jejich umístění / používání.

až do výše
30 000 Kč
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PŘESTUPKY A SANKCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY (dále jen BOZP a PO)
4

Nerespektuje bezpečnostní a havarijní informační systém v areálu SPOLANA s.r.o., tj. informační a bezpečnostní tabulky, rozhlasové vysílání,
signály sirén, systém ozvučení areálu apod.

4.2

Nezajistí trvale volný přístup ke všem věcným prostředkům požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením (k venkovním odběrním místům
i trvale volný příjezd pro mobilní požární techniku).

až do výše
30 000 Kč

OSTATNÍ

5.1

Nezajistí dodržování zákazu ukládat demontovaný nebo jiný materiál v areálu SPOLANA s.r.o. do prostoru průchozích komunikací a cest,
v okruhu 3 m od hydrantů, na kanalizační šachty

5.2

Nezajistí dodržování zákazu opírat předměty o části výrobního zařízení, zábradlí nebo o jiné vratké předměty.

5.3

Nezajistí plnění podmínek pro práci stanovených v povolení na práci (např. nepřeruší nebo neukončí povolení, atd.).

6

SANKCE

HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST A REAKCE

4.1

5
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až do výše
30 000 Kč

ZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ

6.1

Nezajistí provádění prací osobami s předepsanou kvalifikací.

6.2

Nezajistí plnění podmínek pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu – analýza prostředí, vjezd do zóny, požární dohled, nejiskřivé nářadí.

6.3

Nezajistí plnění podmínek pro práci ve výškách a v nebezpečném prostoru – bezpečnostní postroj, dozor dalšími osobami, používání izolačních
dýchacích přístrojů.

6.4

Nezajistí plnění podmínek pro práci na vyhrazených technických zařízeních – zajištění el. zařízení, odtlakování, inertizace, apod.

6.5

Nezajistí dodržování zákazu provádět jakékoliv manipulace na výrobním zařízení, nejsou-li tyto manipulace předmětem příslušné zakázky.

6.6

Nezajistí dodržování zákazu vstupu nebo vjezdu na označených místech.

6.7

Neohlásí vznik mimořádné události nebo pracovního úrazu.

až do výše
50 000 Kč
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PŘESTUPKY A SANKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (dále jen ŽP)
1
1.1

2

DOKUMENTACE / INFORMACE
Nezajistí prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s příslušnými ustanoveními ochrany životního prostředí a zásadami
odpovědného chování.
NAKLÁDÁNÍ S VODOU

2.1

Odebírá vodu v rozporu s místem, četností a způsobem uvedeným ve smlouvě, v povolení nebo v rozporu s pokyny
příslušného zaměstnance závodu Energetika a vodní hospodářství.

2.2

Vypouští odpadní vodu do čistírenského zařízení v místě a způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými smlouvou,
povolením nebo pokyny provozu Čistírna odpadních vod, nedodržuje zákaz jejich vypouštění do kanalizace a zákaz jejich
neoprávněného zneškodňování v areálu nebo mimo areál SPOLANA s.r.o.

2.3

Provede změnu v odběru nebo vypouštění odpadních vod s negativními dopady na SPOLANA s.r.o. bez souhlasu
vedoucího závodu Energetika a vodní hospodářství a vedoucí útvaru Životní prostředí k této změně.

2.4

Porušením stanovených povinností způsobí zhoršení jakosti vypouštěných odpadních vod, za které byla společnosti
SPOLANA s.r.o. udělena sankce orgánů státní správy nebo samosprávy.

2.5

Neumožní v užívaných objektech/prostorech udržování vodočtů, vodoměrů, vodních značek a jiných zařízení nutných pro
účely vodního hospodářství.

2.6

Nepředloží návrh nového (nebo změny) plánu opatření pro případ havárie dle platného zákona o vodách útvaru Životní
prostředí SPOLANA s.r.o. k vyjádření, nebo neposkytne schválený dokument útvaru Životní prostředí pro informaci.
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Předpis
S-4.1.5 „Povinnosti
externích subjektů
v areálu SPOLANA
s.r.o.“

SANKCE
až do výše
30 000 Kč

Zákon č. 274/2001 Sb.
O vodovodech a
kanalizacích (ve znění
pozdějších předpisů),
Hlava VII
Zákon č. 254/2001 Sb.
O vodách (ve znění
až do výše
pozdějších předpisů),
50 000 Kč
§ 125 Díl 2 a 3
S-4.1.5 „Povinnosti
externích subjektů
v areálu SPOLANA
s.r.o.“
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PŘESTUPKY A SANKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (dále jen ŽP)
3

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

3.1

Nakládá s využitelným odpadem (kovy, plasty, papír, odpadní oleje) vzniklým při realizaci díla pro společnost v rozporu
s platnou smlouvou nebo pokyny odpovědných osob SPOLANA s.r.o., netřídí využitelný odpad.

3.2

Ukládá nebo shromažďuje odpad mimo místa k tomu vyhrazená, provádí nedovolené míchání odpadů či nedovolené
umístění odpadů do kontejnerů na vytříděné složky komunálního odpadu, nezamezuje vytváření černých skládek na
využívaném nebo pronajatém prostoru.

3.3

Neoznačí shromažďovací místa odpadů, nezabezpečí místa proti neoprávněnému vniknutí či případnému zneužití.

3.4

Nevede řádnou evidenci odpadů k prokázání dodržování stanovených povinností v areálu SPOLANA s.r.o. a na pozemcích
ve správě společnosti.

3.5

Nezajistí, aby při shromažďování odpadů nedocházelo k poškozování ŽP nebo únikům odpadů do okolí.

3.6

Provozuje sklad nebezpečných odpadů bez souhlasu vedoucí útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o.

3.7

Nakládá s nebezpečnými odpady (skladování, třídění, sběr a využívání odpadů) bez souhlasu příslušného orgánu státní
správy.

4
4.1

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
Nepředá nebo neaktualizuje seznam látek klasifikovaných podle Nařízení 1272/2008 nebo zákona 254/2001 Sb., se kterými
v areálu SPOLANA s.r.o. nakládá (včetně jejich maximálních množství a aktuálních bezpečnostních listů v českém jazyce),
útvaru Životní prostředí SPOLANA s.r.o. (i prostřednictvím útvaru Správa areálu).
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Předpis

SANKCE

Zákon č. 185/2001 Sb.
O odpadech (ve znění
pozdějších předpisů),
§ 12 a 16
Zákon č. 25/2008 Sb.
O integrovaném
registru znečišťování
životního prostředí
a integrovaném
systému plnění
ohlašovacích
povinností v oblasti
životního prostředí
(ve znění pozdějších
předpisů), §3

až do výše
50 000 Kč

S-4.1.5 „Povinnosti
externích subjektů
v areálu SPOLANA
s.r.o.“
S-4.1.5 „Povinnosti
externích subjektů
v areálu SPOLANA
s.r.o.“

až do výše
20 000 Kč
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PŘESTUPKY A SANKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (dále jen ŽP)
5
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Předpis

SANKCE

HAVARIJNÍ PREVENCE, PŘIPRAVENOST A REAKCE

5.1

Nezajistí, aby při nakládání s látkami nebezpečnými vodám bylo manipulováno pouze na zpevněných a vodohospodářsky
zabezpečených plochách tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod.

5.2

Nezabezpečí sklady závadných látek havarijními jímkami s nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do
podzemních a povrchových vod a půdy, nevybaví tyto sklady zásahovými prostředky k zachycení možných úkapů a úniků
při manipulaci se závadnými látkami (např. nádoby k zachycení uniklých závadných látek, sorpční prostředky apod.).

5.3

Neoznačí sklady nebezpečných látek dle druhu skladované látky a nezabezpečí je proti neoprávněnému vniknutí,
poškození a případnému zneužití.

5.4

Neskladuje nebezpečné látky tak, aby nedošlo k záměně s jinými skladovanými nebezpečnými látkami.

5.5

Nezabezpečí místa možných úkapů a úniků při manipulaci s nebezpečnými látkami záchytnými nádobami nebo záchytnými
a havarijními jímkami a vhodnými sorpčními prostředky.

5.6

Nenahlásí únik nebezpečných látek do půdy, vod nebo kanalizace, který mohl způsobit nebo způsobil újmu na životním
prostředí nebo majetku společnosti.

5.7

Jako původce havárie neprovede opatření k odstranění následků havárie a tím způsobí, nebo může způsobit újmu na
životním prostředí nebo majetku společnosti.

5.8

Nepředloží na útvar Životní prostředí a útvar Bezpečnosti plán opatření pro případ havárie v důsledku úniku závadných
látek do vod a půdy.

S-4.1.5 „Povinnosti
externích subjektů
v areálu SPOLANA
s.r.o.“
Zákon č. 254/2001 Sb.
O vodách (ve znění
pozdějších předpisů),
§39
Vyhláška č. 450/2005
Sb. O náležitostech
nakládání se
závadnými látkami a
náležitostech
havarijního plánu
(ve znění pozdějších
předpisů)

až do výše
50 000 Kč

