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Poučení o zásadách BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb                             

pro Vazební věznici Praha – Ruzyně 

 
1. Do vnitřních prostor objektu Vazební věznice Praha Ruzyně (dále jen „vazební věznice“) 

můžete jako dodavatel prací (nebo vaši zaměstnanci) vstupovat pouze se souhlasem 

kontaktní osoby vazební věznice, pověřené dohledem nad prováděnými pracemi a po 

splnění bezpečnostních opatření stanovených systémem ochrany vazební věznice (fyzické 

prověření každé osoby a zavazadla, které s sebou  do vazební věznice přináší). 

2. Kontaktní osoba vás seznámí s místem výkonu vaší práce. Do jiných prostor vazební 

věznice vy ani vaši zaměstnanci nemáte přístup. Pokud to bude zapotřebí, bude vám nebo 

vašim zaměstnancům zajištěn doprovod osoby s ověřenou znalostí vazební věznice. Podle 

povahy prací vám bude na základě konkrétního požadavku vyhrazena místnost, kterou 

můžete použít jako převlékárnu a jídelnu, dále vám bude sděleno, kde se nachází záchody a 

umývárna, které můžete v případě potřeby po dobu pobytu ve vazební věznici používat. 

Pokud o to požádáte, budou vám s ohledem na možnosti vazební věznice poskytnuty i 

vhodné prostory pro uložení pracovních pomůcek, nářadí a materiálu. 

3.  Respektujte bezpečnostní značení, umístěná ve vazební věznici. 

4. Ve všech vnitřních prostorách vazební věznice je zakázáno kouření. Tento zákaz se bez 

výjimky vztahuje rovněž na vás a vaše zaměstnance. 

5. V objektech vazební věznice jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. 

V těchto prostorách, vedle zákazu kouření, platí i zákaz vstupu s otevřeným ohněm. 

6. Údržbové práce, vyžadující použití otevřeného ohně (např. svařování, atp.) se mohou 

provádět pouze na základě zvláštního povolení ředitele vazební věznice, za mimořádných 

bezpečnostních opatření a v přítomnosti člena preventivní požární hlídky. 

7. Každý úraz, který utrpíte vy nebo vaši zaměstnanci, oznamte bezodkladně kontaktní osobě 

vazební věznice nebo vrchnímu inspektorovi strážní služby na telefonní linku 200, kteří 

zajistí podle potřeby poskytnutí první pomoci a přivolání rychlé záchranné služby. Místo, 

kde došlo k úrazu, ponechte v tom stavu, v jakém bylo v době, kdy k úrazu došlo. 

8. V případě vzniku požáru oznamte tuto skutečnost bezodkladně kontaktní osobě vazební 

věznice nebo vrchnímu inspektorovi strážní služby na telefonní linku …, který plní funkci 

ohlašovny požáru. 

9. Před zahájením vlastní práce předejte kontaktní osobě vazební věznice – pokud to charakter 

práce vyžaduje – písemnou informaci o rizicích, které vámi nebo vašimi zaměstnanci 

prováděné činnosti představují a jaká opatření k ochraně vaší osoby, vašich zaměstnanců 

nebo i dalších osob provedete nebo je nutno společně provést.  

10. V případě zákazu vstupu nepovolaných osob na místo výkonu prací zajistěte jeho označení 

vhodným bezpečnostním značením. 

 

Prohlášení dodavatele prací nebo služeb: 

 

S výše uvedeným poučením jsem byl seznámen a zavazuji se k plnění pokynů, které vazební 

věznice pro dodavatele prací a služeb stanovuje. 

                                                                                                            

V Praze dne :             14.02.2017               Dodavatel prací (služeb) :………………………. 

          

 

Poznámka : 

Toto poučení nevylučuje použití dalších bezpečnostních opatření, které vyplývají z pracovních 

rizik dodavatelem prováděných prací a předpokládá ze strany dodavatele nebo jeho zaměstnanců 

dodržování zásad bezpečné práce ve smyslu obecně závazných předpisů.  


