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1. Část - Dotazník 

Jméno / název dodavatele: 

Adresa dodavatele: 

Poskytované výrobky / služby: 

Kontaktní osoby ve věci ochrany životního prostředí a BOZP 

Jméno a funkce:                         tel.: 

Má vaše firma environmentální politiku či politiku BOZP?                       (Pokud ano, přiložte prosím kopii.) 

Má vaše firma zavedený systém řízení environmentu (EMS) nebo BOZP? 

Uveďte prosím, jaké budete používat: 

mechanismy,  

zařízení a nářadí 

 

 

dopravní prostředky 

 

 

 

suroviny, materiál, 

výrobky 

 

 

chemické látky a 

přípravky 

 

 

Jaké budou při vaší činnosti vznikat odpady a jaký bude způsob jejich likvidace: 

Odpad 

(název, typ) 

Kategorie Obj. za měsíc 

(t nebo m3) 

Způsob zneškodnění 

    

Jaké další možná rizika nebo vlivy na životní prostředí je třeba vzít v úvahu? 

 

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi zde uvedenými a že tyto budu dodržovat.  

 

Jméno a příjmení kompetentního zástupce společnosti:      

 

Datum:   Podpis:   
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2. Část  - Informace a seznam požadavků z hlediska IMS OK, a.s.  

Společnost Ostravské komunikace, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, environmentu a 

BOZP dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V rámci našich smluvních vztahů a spolupráce jste 

odpovědní za dodržování pravidel, principů a postupů zde uvedených a za přispívání k naplňování 

vyhlášené integrované politiky firmy. 

Vedení společnosti 

 

A. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OK, a.s. 

Ostravské komunikace, a.s. je tradiční, progresivní a moderní společnost, která buduje své dobré jméno 

a postavení na spokojenosti svých zákazníků s kvalitou odvedené práce a pružnosti v řešení jednotlivých 

úkolů. Jedním z parametrů rozvoje naší společnosti je řízený přístup pracovníků k osobní odpovědnosti 

za kvalitu, dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečnostní práce 

v celém rozsahu výrobní, údržbové, inženýrské a investiční činnosti, jež společnost zabezpečuje. 

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na: 

 zásadu trvalé orientace na zákazníka   

 technické zdatnosti a profesionalitě 

 kvalitě poskytovaných služeb 

 šetrné chování a ochranu životního prostředí 

 bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků 

 udržení a postupné zvyšování podílu na trhu 

Pro realizaci této strategie uplatňujeme zásady řízení dle požadavků mezinárodních norem ČSN ISO 9001, 

ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Předpokladem jsou fungující systémy řízení kvality, životního 

prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založené zejména na naplňování těchto zásad: 

 
 Plnění všech požadavků platných právních předpisů, které se na naši společnost vztahují z hlediska 

integrovaného systému, stejně jako všechny další relevantní požadavky. 

 Provádění činností firmy a poskytovaných služeb takovým způsobem, aby bylo vyloučeno ohrožení zdraví 

pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a 

dosahována nejvyšší možná kvalita služeb. 

 Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN 
OHSAS 18001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a 
řídích procesů. 

 Podchycování všech environmentálních aspektů a potenciálních nebezpečí poškození zdraví osob, aby 

mohly být patřičně řízeny s cílem jejich postupného snižování. 

 Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní 

bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškozování životního prostředí, incidentů 

v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů 

integrovaného systému. Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení 

společnosti. 

 Zlepšování environmentálního profilu, postupné snižování materiálové a energické náročnosti 

provozovaných technologií za účelem šetření surovinových zdrojů. 
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 Uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních podmínkách, pro předcházení 

znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem 

na pracovištích. 

 Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající 

infrastruktury na vysoké úrovni – s cílem vysoké efektivity a kultury práce, minimalizace 

environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP. 

 Zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému zabezpečování 

kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. 

 Vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, životního prostředí a BOZP, 

zohledňování názorů, připomínek a podnětů pracovníků a zainteresovaných stran. 

Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se vedení společnosti, 

vědomo si své rozhodující odpovědnosti, zavazuje důsledně uplatňovat úkoly a opatření vyplývající 

z integrovaného systému. 

Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků, a to při zachování 

ochrany životního prostředí a bezpečného pracovního prostředí. 

Politika integrovaného systému je závazná pro všechny pracovníky 

 a spolupracující subjekty. 

B. Všeobecné podmínky pro návštěvníky a zaměstnance externích firem 

1. Pro vpuštění návštěvníka nebo zaměstnance externí firmy je zapotřebí souhlasu odpovědného pracovníka 

příslušného pracoviště. 

2. Na pracovištích společnosti je zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek. 

3. Všichni zaměstnanci externích firem musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost 

pro prováděnou práci. 

4. V celém areálu OK je zakázáno fotografovat nebo natáčet videa bez předchozího souhlasu vedení. 

5. Práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a jinými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

požární ochrany a ekologie. 

6. Nakládání a skládání je povoleno jen na vyhrazených místech s předchozím souhlasem odpovědného 

pracovníka příslušného pracoviště. 

7. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a jiným předpisům. 

8. Při provádění prací musí zaměstnanci používat (tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné 

omezení rizik jinak) příslušné osobní ochranné pomůcky. 

9. Externí firmy odpovídají za správné nakládání s odpady vzniklými jejich činností a rovněž za jejich 

odstranění.  

10. Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, zabránit kontaminaci půdy úkapy ropných 

látek, neprodukovat zbytečné emise oxidů dusíku (tzn. vypínat motory). V areálu je povolená max. 

rychlost 20 km/h. 

11. Pokud návštěvník nebo zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 

životy osob či poškodit životní prostředí, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit 

práci a oznámit tuto skutečnost kontaktní osobě společnosti. 

12. Povinností každého zaměstnance je zdržovat se na pracovišti, které mu bylo vymezeno. Vstup 

do ostatních pracovních prostorů je bez oprávnění zakázán. 
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13. Před započetím prací je externí dodavatel prací povinen informovat zástupce společnosti o všech rizicích 

vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích firmy a opatřeních na jejich minimalizaci podle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.    

14. Návštěvník nebo externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto pravidel vzniknou. 

 

C. Základní pravidla z hlediska BOZP/PO 

S ohledem na možné dopady bezpečnostních rizik při práci je třeba používat předepsané ochranné pracovní 

pomůcky, řídit se bezpečnostním značením, dbát návodů k obsluze a pracovních návodů a respektovat 

všechna stanovená opatření pro konkrétní výkon činnosti. 

Přehled specifických rizik je vyvěšen na jednotlivých pracovištích nebo je k dispozici u příslušných vedoucích. 

Možnými obecnými riziky ohrožení zdraví jsou:  

 pohyb po pracovišti - zakopnutí o překážky v komunikaci 

 ruční manipulace s břemeny - zhmoždění dolních končetin 

 likvidace požáru - kontakt s plameny 

 likvidace požáru - nadýchání zplodin hoření 

 používání stlačeného vzduchu - zasažení oka drobnou částicí 

 manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - najetí vozíkem na dolní končetinu 

 manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - zhmoždění celého těla nestabilním nákladem 

 poskytování první pomoci - poškození zdraví z důvodu neodborně poskytnuté první pomoci 

 evakuace - zakopnutí a pád 

Dbejte prosím na odbornou způsobilost Vašich pracovníků, kteří v našich prostorách vykovávají takovou 

činnost, která může ohrozit zdraví a životy pracovníků. V případě, že součástí Vaší dodávky je nějaký 

nebezpečný obal nebo chemická látka/přípravek, jste povinni nás o tom informovat včetně způsobu nakládání 

s nimi.  

V případě svařování v areálech OK, a.s. je nutný souhlas požárního technika OK, a.s. !!! 

 

Povinnosti pracovníků společnosti Ostravské komunikace, a.s. při mimořádných situacích: 

Základní povinností všech pracovníků při zjištění požáru, podezření či zjištění jiné mimořádné události, je dle 

svých možností učinit nezbytná opatření k odvrácení hrozby rozšíření události či ke zmírnění následků události. 

Svá zjištění je nutno neprodleně oznámit zástupci společnosti OK, a.s.  

Poté pracovník ihned opustí prostory, dle možností varuje ohrožené osoby, spolupracovníky, aj. Jedná vždy tak, 

aby neohrozil zdraví a život svůj ani zdraví a životy ostatních pracovníků! 

Na našich pracovištích jsou pro zajištění havarijní připravenosti v rámci rizikových procesů vyvěšeny naše 

havarijní plány – Požární poplachová směrnice, Plán opatření pro případ havarijního úniku látek 

znečišťujících vodu v OK, a.s. a  další. Zde naleznete v případě potřeby důležité pokyny pro případy těchto 

situací. U každého nebezpečného odpadu je dále k dispozici identifikační list tohoto odpadu a pro každou 

nebezpečnou látku pak bezpečnostní list.  

 

S ohledem na možné dopady env. aspektů je třeba usilovat o důsledné třídění odpadů – odpad vhazovat 

do označených odpadních nádob vždy pro konkrétní druh odpadu, zvýšenou pozornost pak věnovat 

nebezpečnému odpadu! Velmi důležité je také s maximální opatrní zacházet s jakýmikoliv nebezpečnými 

látkami. 
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Důležitá telefonní čísla:  

 

 Policie ČR       158 

 Městská policie                   156 

 Hasiči        150 

 Záchranka       155 

 Jednotné evropské číslo tísňového volání   112 

 Představitel managementu pro integrovaný systém   

Vlastimil Bulawa      xxx xxx xxx 

 BT – bezpečnostní technik (požární technik)   xxx xxx xxx 

 Ekolog        xxx xxx xxx 

   

 

Respektováním a dodržováním postupů a pravidel uvedených v tomto letáku lze snižovat vlivy našich 

činnosti na životní prostředí, chránit jeho jednotlivé složky a lidské zdraví a systémem prevence tak 

částečně přispívat k ochraně zdraví a zlepšení současného stavu životního prostředí, jehož jsme součástí. 

Nedodržení těchto postupů může ohrozit lidské zdraví nebo způsobit negativní vlivy na životní prostředí ! 

 


