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PŘÍLOHA č. 3 - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

I. Úvodní ustanovení 

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich 

poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, 

na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.  

2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a 

dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly 

dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech 

ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli. 

4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti 

uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny 

takovou kontrolu strpět.  

II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO 

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které 

budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.  

2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je 

externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.  

3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany 

ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření 

k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám. 

4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních 

útvarů ČRo z oblasti BOZP, PO, správy a bezpečnosti (dále jen jako „odpovědný 

zaměstnanec“).  

5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím 

školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat 

odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby 

včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním 

tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým 

podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze 

strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.   

6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně 

svých poddodavatelů. 

7. Externí osoby jsou povinny: 
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a) seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést 

bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného 

zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí 

osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech 

zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. 

Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad 

o provedení školení dle předchozí věty, 

b) zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich 

činnosti, 

c) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali k identifikaci v objektech ČRo přidělenou 

ID kartu ČRo - DODAVATEL. Dále zajistí, aby byly ID karty viditelně připevněny a nošeny 

na oděvu, 

d) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních 

opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost, 

e) upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na 

všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného 

stavu technických zařízení,  

f) oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit 

životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. 

V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti 

upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,  

g) zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu 

s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu, 

h) zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či 

jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo, 

i) v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba 

povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,  

j) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených 

prostorů před elektrickými rozvaděči, 

k) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné 

zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu, 

l) zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami 

BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které 

externí osoby provádějí, 

m) počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení 

života nebo škody na majetku, 

n) dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů, 

o) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly 

neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a 

v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci, 
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p) zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku 

pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu 

odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních 

úrazů, 

III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP 

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních 

předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce 

uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese 

externí osoba.  

2. Externí osoby jsou zejména povinny: 

a) nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy, 

b) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými 

právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví 

osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,  

c) neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň, 

d) zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů. 

3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady 

udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.  

4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve 

smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. 

Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady 

externí osoby.  

IV. Ostatní ustanovení 

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas 

generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


