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1. UCEL
Tato smërnice popisuje podmInky vstupu a pohybu externIch subjekt v rámci

areáiu a objekt ELI Beamlines DoinI Beany. Zamëstnanci povëenijednánIm
s tëmito externImi subjekty jsou povinni je s témito podmInkami prokazatelnë
seznámit.

2. ROZSAH PLATNOSTI
Tato smërnice a z nI vypivajIcI povinnosti piatI v piném rozsahu pro vechna

pracovitë, oddëienl a zamëstnance FZÜ s mIstem vkonu práce die smiouvy v areáiu
ELI Beamlines DolnI Beany.

3. ODPOVEDNOSTI A PRAVOMOCI
Za zavedenI, dodrovánl a kontrolu plnënI povinnostI plynoucIch z této smërnice

na vech pracovitlch a oddëlenIch osobnë odpovldajl zamëstnanci povëenI jednánlm
s konkrétnlm subjektem a vedoucI zamëstnanci na vech stupnIch lzenI v rozsahu
své pravomoci, pokud zde nenI stanoveno jinak.

3.1. Veobecné povinnosti zamëstnancü ELI Beamlines
Povinnost seznámit externI osoby a organizace s ,,Podmlnkami BOZP, PD, OP pro

externI subjekty a jejich zamëstnance, poskytujlcI sIuby v rámci areálu ELI
Beamlines DoinI Beany” a dailmi reievantnlmi internImi pedpisy, me to pracovité,
které uzavlrá smiouvu za ELI Beamlines DolnI Beany a které je kontaktnI osobou
pro jejI pinënl.

Toto pracovitë je take povinno koordinovat a kontrolovat externI organizace na
svém pracoviti nebo pro které jsou kontaktnlmi osobami a pIpadné problémy v
obiasti BOZP, PD a OP konzuitovat se zamëstnanci za tuto oblast zodpovëdnmi.

Právnl oddëienI kontroluje, zda u vech externIch subjekt, se kter’mi je
pipravována smiouva a které mail poskytovat své sluby v rámci areálu ELI
Beamlines DoinI Beany, je k této smIouvë standardnë piIoena a podepsána Plioha
isio 3 tohoto dokumentu.

3.2. Veobecné povinnosti externIch subjektü
Externi subjekty, které poskytujI své sIuby v rámci areáiu ELI Beamlines DoinI
Beany, se zavazujI, pi své innosti v areálu a jeho objektech, dodrovat tyto
obecné zésady v oblasti OP, BOZP a PC:

a) Provádët pouze préce, které jsou pedmëtem smiouvy i objednávky a na které
majI poadovanou kvaiifikaci,

b) Respektovat specifické podminky pracovif (bezpenostni zöny, isté prostory,
apod.);

c) Provádët dohodnuté innosti na uren’’ch pracovitlch — do ostatnich prostor ELI
Beamlines, mimo stravovacI a hygienická zaizeni, majI externl zamëstnanci
vstup zakázán;

d) UmoThovat provádënl kontrol dodrovánl tëchto zásad zastupceim ELI
Bea ml i nes;
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e) Prokazatelnë seznamovat s uveden’’mi zásadami vechny zamëstnance firmy
(pokud nebyli prokoleni pImo zástupcem ELI Beamlines, nap. pi personálnIch
zmënách externIho subjektu);

f) ParkovánI pro externI subjekty je umofrëno pouze na uren’’ch parkovitIch ELI
Beamlines.

3.3. Povinnosti externich subjektü v oblasti BOZP:
a) Zamlené innosti pedem oznámit kontaktnI osobë nebo vedoucImu

pIsluného pracovitë a dohodnout s nIm taková opatenI, která budou
zajitfovat jejich bezpenost i bezpenost a ochranu zdravI zamëstnanci ELI
Beamlines,

b) Podrobnë se informovat o nebezpen’’ch mIstech pracovit!, na kterch budou
svoji innost provádët,

c) Zabezpeit v nutn’’ch pIpadech oznaenI (ohrazenI) takov’ch mist, kde by
mohia vzniknout poranëni (irazy, nehody, pokozeni zaizenI apod.),

U) Dodrovat pedpisy vztahujicI se k práci jimi vykonávané, zejména pedpisy
k zajitëni bezpenosti a ochrany zdravi pi práci,

e) Vstupovat a odcházet z a do objektu ELI Beamlines pouze hlavnIm vchodem
SO 01. Pi chözi v areálu si poinat opatrnë, pouIvat v’’hradnë peUepsané
komunikace, vchody a v’’chody, nevstupovat a nezdrovat se na pracovitIch,
na která nejsou pracovnë pidélená a na oznaená stavenitë,

f) Znát v’’znam barevného znaeni a respektovat v’’strané znaky a népisy na
pracoviti,

g) Nedonáet do areálu ELI Beamlines alkoholické nápoje nebo jiné návykové
Iátky a nekonzumovat je zde. NenaStupovat do práce pod vlivem alkoholu,
nebo jin’’ch návykov’ch Iátek. Osobém v podnapilém stavu je vStup do areálu
zakázán,

h) Podrobit se vyeteni, které provádi spolenost nebo orgén státnI správy, aby
zjistily, zda nejSou zamëstnanci pod vHvem alkoholu, nebo jin’’ch
psychotropnich Iátek,

i) Udrovat volné manipuIani a dopravnI prostory, nouzové v’’chody, pfistupy
k hasicim pistrojm, k eIektrickm a ostatnIm energetickm rozvoUm,

j) Pouivat jen stroje, pistroje a náIadI, které Jim byly pidëIeny. Nepouivat
pokozené náaUi,

k) Nahlásit neprodlenë kontaktni osobë nebo vedoucimu pracovitë zévady, které
mohou svoji innosti zpsobit na zaizeni ELI Beamlines i závady ostatni, které
pi své práci zjisti,

I) Pohybovat se pouze P0 vyhrazench komunikacich. Jdii osobni a nákladni
dopravy jsou povinni se idit pi své innosti pIatn’’mi právnImi pFedpisy a
dopravnIm ádem,

m) Dodrovat zákaz pouivánI vyhrazen’’ch technick’’ch zaIzeni, která jsou ye
vlastnictvi ELI Beamlines,

n) Udrovat na svém pracoviti istotu a poMdek, pracovat tak, aby nebyli
ohroováni, omezováni a obtëováni oStatni zamëstnanci. Po ukoneni své

innosti uklidit pracovitë,
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o) Nahlásit okamitë kontaktnI osobë a/nebo vedoucImu pracovitë zranënI
zamëstnanci, které vznikne v souvislosti s innostI externIho subjektu, déle
stay náh!é nevolnosti, která znemoñuje daII zodpovëdn’’ v’’kon povolánI,
pIpadnë havárii i jinou mimoMdnou událost,

p) U pracovnIch üraz zamëstnanc externI firmy pizvat k etenI vedoucIho
pracovitë a bezpenostnIho technika ELI Beamlines a pedat mu jednu kopli
záznamu 0 ürazu,

3.4. Povinnosti externIch subjektO v oblasti P0:
ELI Beamlines je z hiediska poárnI ochrany prostedIm, kde se provádI innosti se
zven’m poárnIm nebezpeIm, vzhledem ke specifickm poárnë technick’’m
charakteristikám, a proto je nutné:

a) Ptovádët vekerou innost v souladu se zákonem . 133/85 Sb. a vyhIákou
MV . 246/2001Sb., ye znëní jejich pozdëjIch pedpis (zejména
zodpovëdnost za zajitënI poárnI bezpenosti pi provádënI innosti s
nebezpeIm vzniku poáru

- § 15 vyhIáky);
b) Dodrovat ye vech prostorách ELI Beamlines zékaz kouenI a manipulace

s otevenm ohnëm. Kouit je povoleno jenom na vyhrazen’ch a oznaen’ch
mIstech;

c) Provádët sváenI nebo manipulaci s oteven’’m ohnëm pouze P0 stanovenI a
splnënI podmInek poárnI bezpenosti podle vyhIáky MV . 87/2000 Sb,
V platném znënI;

U) Dodrovat zésadu, e provádënI vech sváeskch pracI a pracI s otevenm
ohnëm v celém areálu je moné jenom po pedchozIm pIsemném pIkazu a po
provedenI opatenI v pIkazu uvedench. PFIkaz vystavuje vedoucI (nebo jim
povëen pracovnIk) pracovitë, kde majI bt práce provádëny a kter’ je
informován o zapoetI a ukonenI pracI. (pokud si ExternI subjekt zabezpeuje
asistennI hlIdku a dohied sam a ma vlastnI formuá — pIkaz, vypinI se oba);

e) Vypracovat pIIohu ke smlouvë (o dodávce, nájmu, provedenI préce apod.), ye
které se pIsemnë urI rizika a vypracuje se dohoda o vzájemné spolupráci pi
plnënI pedmëtu dIla nebo nájmu v oblasti bezpenosti a poárnI ochrany,
pokud externI zamëstnanec nebo nájemce picházi do styku s poárnë
nebezpen’’mi innostmi nebo tyto v ELI Beamlines vykonává. Vdy je nutno
dbat na prokazatelné seznámenI s dodrovánIm zásad a opateni, které z
hiediska poárnI ochrany tyto innosti vyadujI. (vzájemná informovanost o
pouIvan’ch technologiIch mezi objednavatelem a externIm dodavatelem). Z
tohoto dvodu je vyadován technoIogick postup (nebo pracovnI instrukce)
bezpeného provádënI práce (vetnë strojnIho vybavenI) externIm subjektem
a osobnI pedávánI a pebIránI pracovitë na mIstë;

f) Chovat se tak, aby nebya zavdána pfiina ke vzniku poáru. V pIpadë, e
externI zamëstnanec poár zpösobI nebo zpozoruje, je povinen jej uhasit
vemi dostupn’mi prostedky nebo v pIpadë poteby pivo!at pomoc.
OhIaovna poáru je na hlavni recepci;

g) Ohlásit kad’ I maI poár, (kadé neádoucI zahoienI) I kdy byl uhaen
vlastnImi silami. Toto hIáeni se provede na ohIaovnu poáru;
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h) Opustit ohroen’’ prostor v pIpadë poárnIho poplachu v ELI Beamlines
(vyhIauje se evakuanIm rozhlasem) a dbát pokyni zamëstnanc ELI
Bea ml in es;

i) Seznámit se ped zapoetIm práce nebo innosti se základnI dokumentacI P0
na pracoviti (s innostI) se zvenm poárnIm nebezpeIm (PoARNi AD,
PoARNI POPLACHOVE SMRNICE, EVAKUANf PLAN);

j) Nahlásit vedoucImu pracovitë nebo kontaktnI osobë ELI Beamlines vekeré
nebezpené látky (zejména hoNavé kapaliny, tlakové lahve apod.), které
budou ponechány v areélu p0 ukonenI pracovnI smëny. Uelem je urenI
bezpeného uloenI;

k) Zamèstnanci externIch subjekt se seznámI s vybavenIm pracovitë hasebnImi
prostedky a jejich pouitIm jetë ped zapoetIm práce. V pIpadë, e zvlátnI
pedpis (nap. svaovánI) vyaduje pItomnost hasicIho pIstroje, musI externI
subjekt mit vlastnI (pokud smlouvou nenI ureno jinak);

35 Povinnosti externIch subjektü v oblasti O±P:
a) Odpady (odpadni vody) vznikajici pi innosti externiho subjektu jsou jeho

majetkem a musI s nimi nakládat v souladu s platnou legislativou (odpady
tidit, oddëlenë shromad’ovat v oznaen’ch nádobách, zamezit jejich üniku do
pdy, vod, kanalizanIho systému apod.) a neohroovat zdravI zamëstnanc,
majetek a ivotnI prostedI;

b) ExternI subjekt stanovi osobu zodpovëdnou za nakládáni s vyprodukovan’mi
odpady a spolu s internim ekologem ELI Beamlines urI mIsta sbëru a zpsob
Iikvidace

c) Externi subjekt své odpady na tato mIsta ukládá roztidëné podle jednotlivch
druh& Na tato mIsta je zakázéno ukládat nebezpen odpad. Pevzeti
nebezpeného odpadu je nutno pedem projednat s odpovëdn’m
zamëstnancem ELI Beamlines. Povinnosti externIho subjektu je udrovat
pronajaté prostory v poádku a istotë, na své nékiady;

d) Oznamovat kontaktnI osobë nebo vedoucImu pracovitë ELI Beamlines
nakládáni s nebezpen’’mi chemick’’mi létkami (druhy létek, pipadnë
mnostvi), neohroovat zdravI zamëstnancö, majetek a ivotni prostedi ELI
Beamlines, a dodrovat platnou legislativu v této oblasti (zakoleni pracovnik,
oznaenI, bezpenostni opatenI);

e) Zajistit, e z pouIvan’ch vozidel a techniky neuniké olej ani dali provozni
ka pall ny;

1) Neprodlenë uinit opateni, v pIpadë ohroeni ivotniho prostedI, k zamezenI
rozIenI havérie a odstranënI jeji piiny a následk;

g) Neprodlenë nahlásit jakoukoliv havarijni situaci kontaktni osobë nebo
vedoucImu pracovitë. V pIpadë nutnosti volat ekologovi ELI Beamlines;

h) Likvidace nasledkci havérie jde na náklady externIho subjektu, je havérli
zpsob i I;
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4. DULEITA telefonnI IsIa

Pled zahãjenIm innosti zjistit nejdostupnè$I telefon pro pIivolání pomoci:
ExternI

Rychlã zãchrannã sIuba 155

Hasii 150

Policie 158

InternI kontaktnI osoby — ELI Beamlines
0hIaovna poár havàriI 607 087 749, 266 051 111

HlavnI recepce 266 051 110

Ekolog 266 051 365, 702 004 918
BezpenostnI technik 266 051 363, 601 560 316

EHS specialista 286 891 290, 702 196 555

5. SEZNAM PIÜL0H

PIIIoha 1 Seznam internIch pedpis ELI Beamlines s nimi musI bt externI
subjekty a jejich zamëstnanci prokazateinë seznámeni

PlIIoha 2 PodmInky BOZP, PC, CP pro externI subjekty a jejich zamëstnance,
poskytujIcI siuby v rámci areáiu ELI Beamlines DoinI Beany

PlIIoha 3 PrezennI listina koIenI B0ZP, P0 A 0ZP

6. SOUVISEJIC DOKUMENTY

______________

HavarijnI plan

________________________

Smërnice o nakládánI s odpady

_______________________

Smërnice o nakiádánI s chemick’mi látkami

_______________________

TraumatoIogick’ plan

________________________

Smërnice BOZP

Smërnice PD

_______________________

DopravnI ád areélu

________________________

PodmInky práce v ist’ch prostorách

________________________

7. ZAVEREENA USTANOVEN
Tato smërnice je závazná pro vechny zamëstnance FZU s mIstem v’konu

práce die smiouvy v areálu ELI Beamlines DoinI Beany a pro vechny daiI osoby a
organizace, které v areáiu ELI Beamlines vykonávajI jakékoiiv innosti a byiy s touto
smërnicI seznámeny.

Povinnost seznámit externI subjekty a jejich zamëstnance s touto smërnicI ma
to pracovitë, které uzavirá smiouvu za ELI Beamlines DoinI Beany pIpadnë
kontaktnI osoba uvedená za ELI Beamlines. smiouvy.
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8. PiIIoha 1 Seznam internich piedpisü ELI Beamlines

$ nimi musI byt externI subjekty a jejich

zamëstnanci prokazatelnë seznámeni

ExternI subjekty a jejich zamëstnanci jsou povinni se Idit nIe uvedenmi internImi
pedpisy ELI Beamlines. UstanovenI v nich uvedená je externI subjekt a jeho
zamëstnanci povinen bezpodmInenë dodrovat po dobu pohybu v celém areálu ELI

Beamlines.

cIsIo pedpisu Název pFedpisu
HavarijnI plan

Smërnice o nakládánI s odpady
Smërnice o nakládánI s chemick’’mi Iátkami
TraumatoIogick plén
Smërnice BOZP
Smërnice PD
BezpenostnI zany
DopravnI ád areálu
PodmInky práce v st’’ch prostoréch

Pi poruenI ve uveden’ch zásad I obecnë platnch pedpis je zástupce ELI
Beamlines oprávnën s okamitou platnostI ukonit pisobenI externIho subjektu na
sv’’ch pracovitIch.
Odpovëdn’ zástupce externIho subjektu svm podpisem stvrzuje, e rozumI ve
uveden’’m skutenostem a souhiasI s dodrovánIm vech ve uveden’ch bod&

V DolnIch Beanech, dne

Jméno a pfijmenI zástupce ELI Beamlines Jméno a pfijmenI zástupce ext.
su bjektu

podpis podpfs

RozdëlovnIk:
lx technik PC, BOZP
lx zástupce ELI Beamlines (pro pIpad eenI poruenI zásad)
lx zástupce externIho subjektu
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PiIIoha 2 Prezenni listina koIenI BOZP, P0 a OZP

Název ext.
subjektu

____________________________________________

SIdlo ext. subjektu

____________________________________________

IC ext. subjektu

____________________________________________

Datum koIenI

____________________________________________

Podpis koIiteIe

____________________________________________

Stvrzuji svm podpisem, e jsem byl(-a) seznámen(-a) s PodmInkami BOZP, PC a
OP a internImi pedpisy ELI Beamlines uveden’mi v záznamu o koIenI.
Sv’m podpisem stvrzuji, e jsem obsahu koeni porozumël/a, vechny me dotazy ml
byly ládnë zodpovëzeny a neádám daII doplnënI. Zavazuji se probIrané povinnosti
pi své préci dodrovat a jsem si vëdom(-a) mofrch dsIedk pracovnëprávnIch I
trestnëprávnIch vznikI’ch pi jejich nedodrovánI.

Jméno a PIIjmenI podpis
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8.1 PiIIoha 3 PodmInky BOZP, P0 a OP pro externI
subjekty, poskytujIcI sIuby v rãmci areãlu ELI Beamlines
Dolni Bieany

Na üseku bezpenosti práce a ochrany zdravI, ochrany ivotnIho prostedl a poárnl ochrany je
externI subjekt (dodavatel, zhotovitel apod.) povinen:
a) Provádët jen? innosti v pedmëtu smiouvy a pohybovat se ye vymezen’ch prostorách. Do

ostatnIch prostor mail externI zaméstnanci vstup zakázán;
b) Dodrovat pIsIuné obecnë platné pedpisy v oblasti B0ZP, P0 a 0P v a internI

pedpisy ELI Beamlines a umonit povëenému zamëstnanci kontrolu, jejich dodrovánl;
c) Pi prvnIm koIeni zástupcem ELI Beamlines provést vzájemné pedáni registru rizik

(externI subjekt — ELI Beamlines)
d) Prokazatelnë seznamovat s uveden’mi zásadami a internImi piedpisy vechny své

zamëstnance (pokud nebyli prokoIeni piImo povëenm zamëstnancem ELI Beamlines,
nap. pi personálnlch zmënách);

e) Vybavit OOPP vechny své zamëstnance (vhodn’ pro dan typ poskytovan’ch pracI);
f) 0znait, z dvodu snazl identifikace, své zamëstnance (nap.: reflexnl vesta, stejnokroj);
g) Oznámit pledpokIádan asov’ rozvrh pracI (24hod. pedem);
h) PIedIoit k ovéenl jmenn’ seznam sv’ch zamëstnanc psoblclch v ELI Beamlines;
I) Oznámit vechny událostl (üraz, havárie, pokozenl zaIIzeni objednatele apod.) zpsobené

bëhem sv’ch praci, které mail pHmou souvislost s bezpenosti;
j) Zaméstnanec externIho subjektu je povinen se podrobit dechové zkouce na pitomnost

alkoholu (omamnch Iátek);
k) V plpadé praci na vyhrazen’ch technickch zaIzeni (technická zaizeni tIakov, zdvihacl,

elektrická a plynová) v rozsahu zak. ë. 174/1968 Sb., o státnim odborném dozoru nad
bezpenostl práce, jsou externI osoby (kontraktor) povinny doIoit odbornou zpisobiIost
(kopil osvëdeni) v rozsahu zajifovan’ch praci. Bez pedIoeni tëchto potiebnch
osvëdenl nebudou práce povoleny!

I) ExternI subjekt a jeho zamëstnanci jsou povinni pedem informovat odpovëdné
zamëstnance ELI Beamlines o provozovanch rizikovch innostech a poárnë
nebezpen’ch Iátkách a materiálech nacházejIcIch se v objektech ELI Beamlines, které
uivajl, pledIoit poárnë technické charakteristiky fBezpenostnl listy) tëchto Iátek a
materiáI vetnë tidajei v jakém mnostvl se na jednotIiv’!’ch pracovitich vyskytuji;

m) Externi subjekt je povinen udrovat vechna instalovaná technické zaiIzenl poárni
ochrany, nacházejlclch se v objektech ELI Beamlines, které uIvá, v provozuschopném
stavu ye smyslu pIatn’ch pedpis o P0. Technick’m zailzenim poárni ochrany se rozumi
Elektrická Poárnl Signalizace, poárni dvee, poárnl klapky, poárnl hydranty, stabilnI
nebo polostabilnI hasici zaizeni a hasici pIstroje;

n) ExternI subjekt se zavazuje dodrovat podmInky, které jsou pro ELI Beamlines stanoveny
kanaIizanlm iádem obce Dolni Beany. Plpadné zvenl popIatk a náhrad za
zneitfováni yoU prokazatelnë zpsobené externIm subjektem mu bude pevedeno
k tihradé.

V DolnIch Beanech, Une

Za externI subjekt Za ELI BeamIines
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