
01.02.2021
1/1

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Plánované počty mobiliáře
Souhrn

1. rok 2. rok
Označení prvku OŘ BRN OŘ HKR OŘ PHA OŘ PLZ OŘ OLC OŘ OVA OŘ UNL OŘ BRN OŘ HKR OŘ PHA OŘ PLZ OŘ OLC OŘ OVA OŘ UNL

A. 1 Sedací nábvtek do interiéru 120 48 120 72 26 8 24 24 15 80 32 80 88 18 3 24 36 85
A.2 Sedací nábvtek do exteriéru 200 100 240 72 49 23 24 78 44 120 146 160 80 29 6 24 107 106
A.3 Sedací nábvtek DeLuxe 80 37 90 36 19 8 12 26 15 50 45 60 42 12 2 12 36 48
B. 1 Nádoby na odpad do interiéru 100 55 75 70 38 7 20 24 7 70 30 50 90 24 3 20 36 48
B.2 Nádoby na odpad do exteriéru 400 230 300 70 50 13 30 46 36 200 108 150 80 39 5 30 96 76
B.3 Sestavy na ukládání tříděný odpad 5 0 100 15 4 5 30 14 15 5 0 50 20 7 1 30 45 41
C.1 Kolostavv - stojany na kola 100 20 0 30 23 17 15 48 59 70 12 0 35 21 6 15 133 225
D. 1 Vývěska závěsná 20 102 10 60 30 13 20 24 16 10 52 10 70 24 6 20 50 51
D.2 Informační panel jednostranný závěsný 5 23 10 60 24 2 20 16 8 5 25 10 80 12 0 20 28 45

3. rok 4. rok
Označení prvku OŘ BRN OŘ HKR OŘ PHA OŘ PLZ OŘ OLC OŘ OVA OŘ UNL OŘ BRN OŘ HKR OŘ PHA OŘ PLZ OŘ OLC OŘ OVA OŘ UNL

A. 1 Sedací nábvtek do interiéru 60 32 80 88 29 4 24 96 70 60 19 80 72 16 1 24 67 77
A.2 Sedací nábvtek do exteriéru 120 70 160 80 46 3 24 208 139 120 66 160 72 30 10 24 182 117
A.3 Sedací nábvtek DeLuxe 45 26 60 42 19 2 12 76 52 45 21 60 36 12 3 12 62 48
B. 1 Nádobv na odpad do interiéru 70 25 50 90 32 3 20 59 41 60 6 50 70 15 3 20 88 50
B.2 Nádobv na odpad do exteriéru 200 51 150 80 46 3 30 212 79 200 81 150 70 28 7 30 186 65
B.3 Sestavv na ukládání tříděný odpad 5 0 50 20 6 4 30 70 56 5 0 50 15 3 0 30 83 57
C.1 Kolostavv - stojany na kola 70 20 0 35 21 6 15 604 178 60 24 0 30 17 0 15 327 184
D. 1 Vývěska závěsná 10 56 10 70 24 6 20 75 46 10 15 10 60 23 1 20 77 44
D.2 Informační panel jednostranný závěsný 5 12 10 80 10 0 20 42 40 5 19 10 60 14 1 20 49 47

____________________ celkem
Označení prvku Položka OŘ BRN OŘ HKR OŘ PHA OŘ PLZ OŘ OLC OŘ OVA OŘ UNL s sz s sv c e l k e m

A. 1 Sedací nábvtek do interiéru 320 131 360 320 89 16 96 223 247 1802
A.2 Sedací nábvtek do exteriéru 560 382 720 304 154 42 96 575 406 3239
A.3 Sedací nábvtek DeLuxe 220 129 270 156 62 15 48 200 163 1263
B. 1 Nádobv na odpad do interiéru 300 116 225 320 109 16 80 207 146 1519
B.2 Nádobv na odpad do exteriéru 1000 470 750 300 163 28 120 540 256 3627
B.3 Sestavv na ukládání tříděný odpad 20 0 250 70 20 10 120 212 169 871
C.1 Kolostavv - stojany na kola 300 76 0 130 82 29 60 1112 646 2435
D. 1 Vývěska závěsná 50 225 40 260 101 26 80 226 157 1165
D.2 Informační panel jednostranný závěsný 20 79 40 280 60 3 80 135 140 837

Označení prvku Položka 1. rok 2 . rok 3. rok 4 . rok c e l k e m

A. 1 Sedací nábvtek do interiéru 457 446 483 416 1802
A.2 Sedací nábvtek do exteriéru 830 778 850 781 3239
A.3 Sedací nábvtek DeLuxe 323 307 334 299 1263
B. 1 Nádobv na odpad do interiéru 396 371 390 362 1519
B.2 Nádobv na odpad do exteriéru 1175 784 851 817 3627
B.3 Sestavv na ukládání tříděný odpad 188 199 241 243 871
C.1 Kolostavv - stojanv na kola 312 517 949 657 2435
D. 1 Vývěska závěsná 295 293 317 260 1165
D.2 Informační panel jednostranný závěsný 168 225 219 225 837



Nabídková cena

Počet kusů s Počet kusů Počet kusů
instalací bez instalace celkem

Označení prvku Položka ks ks ks Cena Kč/ks
Instalace

Kč/ks
A. 1 Sedací nábytek do interiéru 1 332 470 1 802 . .. . . . . . .. . . . .
A.2 Sedací nábytek do exteriéru 2 258 981 3 239 . . . .. . . . . . .. . . . .
A.3 Sedací nábytek DeLuxe 900 363 1 263 . . . .. . . . . . .. . . . .
B. 1 Nádoby na odpad do interiéru 1 166 353 1 519 . .. . . . . . .. . . . .
B.2 Nádoby na odpad do exteriéru 2 831 796 3 627 . . . .. . . . . . .. . . . .
B.3 Sestavy na ukládání tříděný odpad 490 381 871 . . . .. . . . . . .. . . . .
C.1 Kolostavy - stojany na kola 677 1758 2 435 . .. . . . . . .. . . . .
D. 1 Vývěska závěsná 782 383 1 165 . .. . . . . . .. . . . .
D.2 Inform ační panel jednostranný závěsný 562 275 837 . . . .. . . . . . .. . . . .

Celkem 183 763 965 16 234 788

Cena pro hodnocení nabídek 199 998 753 Kč

Dodací lhůta 60 dnů



Ceník náhradních  d ílů
prvek mobiliáře náhradní díl m aximální cena nabídková cena

Tv d  A.1 - Sedací nábytek do interiéru:
Náhradní noha pravá, levá součást prvku - v 

součtu max 120%
..............

Náhradní deska FSC JATOBA OLEJ, včetně spojovacího materiálu ...........
Doplňkový separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu a montáže 1 5% cen v Drv ku ..............
Náhradní separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu 9% ce n v d rv ku ...........
Náhradní noha napojovací (středová) 28% cenv prvku ..............

Tv d  A.2 - Sedací nábytek do exteriéru:
Náhradní noha pravá, levá součást prvku - v 

součtu max 120% 
ceny prvku

..............
Náhradní rošt sedáku, včetně spojovacího materiálu ..............
Náhradní rošt opěradla, včetně spojovacího materiálu ..............
Náhradní separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu 9% cenv prvku ...........
Doplňkový separátor ocelový s komaxitem, včetně spojovacího materiálu a montáže 1 5% cen v Drv ku ..............
Náhradní noha napojovací (středová) 23% cenv prvku ..............

Tv d  A.3 - Sedací nábytek DeLuxe:
Náhradní noha pravá, levá součást prvku - v 

součtu max 120%
..............

Náhradní hranol PQA FSC JATOBA OLEJ, včetně spojovacího materiálu ...........
Náhradní područka (separátor), včetně spojovacího materiálu 9% cenv prvku ...........
Doplňkový područka (separátor), včetně spojovacího materiálu a montáže 15% ce n v d rv ku ..............
Náhradní noha napojovací (středová) 35% cenv prvku ..............
Lakování kovových částí práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL 15% cenv prvku ..............

Tv d  B.1 - Nádoby na odpad do interiéru:
Náhradní vnitřní nádoba 8% cenv prvku ...........
Náhradní rámeček pro uchvcení sáčku 4% cenv prvku ...........
Náhradní opláštění koše 60% cenv prvku ..............
Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem 10% cenv prvku ...........
Klíč 0,5% cenv prvku .........

Tv d  B.2 - Nádoby na odpad do exteriéru:
Náhradní vnitřní nádoba 8% cenv prvku ...........
Náhradní rámeček pro uchvcení sáčku 3% cenv prvku ...........
Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem 10% cenv prvku ..............
Náhradní opláštění koše 60% cenv prvku ..............
Klíč 0,5% cenv prvku .........

Tv d  B3 - Sestavy na ukládání tříděný odpad:
Náhradní vnitřní nádoba 3% cenv prvku ...........
Náhradní rámeček pro uchvcení sáčku 2% cenv prvku ...........
Náhradní výklopný přední díl s vhozovým otvorem 10% cenv prvku ..............
Klíč 0,4% cenv prvku .........

Tv d  C1 - Kolostavv Stojany na kola:
Náhradní pryžový pás 9% cenv prvku ...........

Tv d  D.1 - Vývěska závěsná:
LED osvětlení doplňkové s montáží 30% cenv prvku ..............
Náhradní otevírací rám 25% cenv prvku ..............
Náhradní sklo 25% cenv prvku ..............
Náhradní zámek s klíči 4% cenv prvku ...........
Náhradní magnetky 2% cenv prvku ...........

Tv d  D.2 - Informační panel:
Náhradní těsnění 1% cenv prvku ...........
Náhradní svorka s pružinou na upínání plakátů 0,2% cenv prvku .........
LED osvětlení 20% cenv prvku ..............
Klíč 0,25% cenv prvku .........
Náhradní plvnová vzpěra okna 0,6% cenv prvku ...........
Náhradní otevírací rám 30% cenv prvku ..............
Náhradní sklo 10% cenv prvku ..............
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STE310 STE410STE110
1000 -MIN. VZDÁLENOST OD ZDI

MIN. DISTANCE FROM THE WALL

STE210
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RECOMMENDED DISTANCE 

EMPFOHLENE ABSTAND
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MINDESABSTAND VON DER WAND
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CHRÓNIČKA 030mm PRO PŘÍVODNÍ KABEL NN (CYKY 30x2,5) 
( CHRONICKÁ VEDENA VE ZDI SE ZADNÍM PŘIPOJENÍM )
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CITYLIGHT UCHYCENÝ NA ZDI 

PODKLADY PRO KOTVENÍ

f  ormát: A4

datum: 08 /2 00 5

účel: ST

k r e s l i l : Ing .G raubner

mě ř  í t k  o :
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FSC

NEPCon OU hereby confirms that the Chain of Custody system of

Kovocité a.s.
Bílovice 519 

Bílovice, 68712 
Czech Republic

has been assessed and certified as meeting the requirements of 
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The certificate is valid from 05-09-2018 to 04-09-2023
Certificate version date: 25-08-2020

Scope of certificate
Certificate type: Multisite Chain of Custody

Certificate registration code
NC-COC-014722

FSC License Code
FSC-C011999

- 5

-'S

I

£

Director, NEPCon Assurance 
Filosoofi 31, Tartu 

Estonia

Specific information regarding products and sites is listed in the appendix(es) of this certificate. 
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.org.

FSC™ A000535 | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org

This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified 
[or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the 
scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical 
printed certificate remains the property of NEPCon OU and shall be returned upon request.

http://www.info.fsc.org
http://www.ic.fsc.org


NEPCon
Ÿ referred btj Nature™

Annex A: Scope of Kovocite a.s. FSC™ Chain of Custody Certificate
NC-COC-014722

(The list below shows products handled by the network of Participating Sites)

Product Type Trade Name Output FSC Claims

W12.12 Laths and Components FSC 100%

W13 Street and garden funiture FSC 100%

£ This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified 
[or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the 
scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical 
printed certificate remains the property of NEPCon OU and shall be returned upon request.

Certificate version date: 25-08-2020 Page 2 of 3



NEPCon
Ÿ referred btj Nature™

Annex B: Scope of Kovocité a.s. FSC™ Chain of Custody Certificate
NC-COC-014722

No Site Name Address Sub-code

1 Egoé life s.r.o.

Bílovice 519 
Bílovice 
687 12
Czech Republic

NC-COC-014722-A

2 mmcité3 kft

Vahot u. 6. 
Budapest 
1119 
Hungary

NC-COC-014722-B

3 mmcité2 s.r.o.

Brnianska 2 
Trenč ín 
911 57 
Slovakia

NC-COC-014722-C

4 mmcitél a.s.

Bílovice 519
Bílovice
68712
Czech Republic

NC-COC-014722-D

5 mmcite8 Ltda.

Acesso Deputado Genésio Tureck 
- Acesso Oeste, n° 5833 - Bairro 
Alpino
Sao Bento do Sul 
CEP 89.286-796 
Brazil

NC-COC-014722-E

6 mmcité 7 LLC

2905 Westinghouse Blvd, Suite 
300
Charlotte 
North Carolina 
28273
United States

NC-COC-014722-F

7 mmcitéll Ltd

Exchange House Office 420, 494 
Midsummer Boulevard 
Milton Keynes 
MK9 2EA 
United Kingdom

NC-COC-014722-G

8 mmcité 5, S. L.

Pol. Indstr. Masia del Juez, c/
Perelló 29
Torrent
46900
Spain

NC-COC-014722-H

9 mmcité 10 GmbH

Schottenfeldgasse 72/2/8
Wien
A-1070
Austria

NC-COC-014722-I

£ This certificate itself does not constitute evidence that particular product supplied by the certificate holder is FSC™ certified 
[or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the 
scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. The physical 
printed certificate remains the property of NEPCon OU and shall be returned upon request.

Certificate version date: 25-08-2020 Page 3 of 3
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E L E Z N IC

Mobiliář pro železniční 
stanice a zastávky

Technické specifikace
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Čl. 1
Obecné požadavky

Odolnost - bude posuzována také odolnost vůči běžnému používání a vlivu údržby 
okolí prvku, ve kterém bude instalován. Stejně tak bude posuzována konstrukce 
z pohledu jednoduchosti provedení a maximální bezúdržbovosti.

Odolnost proti vandalismu -  jedním ze základních požadavků na prvky mobiliáře je 
jejich odolnost proti vandalismu, poškození nebo zničení, demontovatelnost celého 
prvku nebo jeho částí a jeho (jejich) následného použití k další neoprávněné 
činnosti nebo protiprávním činům. V případě poškození se požaduje možnost 
vyměnit pouze poškozený díl prvku, nikoliv celý prvek.

Prvky nesmí být řešeny s výstupky nebo výčnělky a částmi, které by mohly být 
zdrojem poranění nebo poškození oděvu při běžném používání nebo pohybu osob 
kolem prvků.

Jednotný design -  SŽ požaduje provádět výběr jednotlivých prvků mobiliáře a 
jejich kombinace tak, aby byly designově podobné resp. aby měly sjednocující 
prvky napříč všemi vybranými prvky.

Barevnost -  je vyžadováno sjednocení materiálového a barevného řešení prvků. 
Barevnost je požadována dle vzorníku RAL v neutrálních barvách na základě 
individuálního výběru pro konkrétní stavby. Dále je požadována maximální 
barevná stálost povrchové úpravy.

Instalace -  prvky budou instalovány na běžný pevný podklad (dlažba, zámková 
dlažba, příp. stěna).

Soulad s platnou legislativou -  všechny prvky mobiliáře budou provedeny a 
instalovány v souladu s platnými normami, právními předpisy ČR a EU, vnitřními 
předpisy SŽ a dle pokynů provozovatele (správce budovy).

Prvky mobiliáře budou, kromě jiného, vyrobeny a osazeny v souladu 
s následujícími normami a předpisy, vždy v jejich platném aktuálním znění:

• ČSN EN 16139 (910650) Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost -
Požadavky na nebytový sedací nábytek;

• ČSN EN 581-1 (913010) - červen 2018 Venkovní nábytek - Sedací nábytek a
stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 1: Základní 
bezpečnostní požadavky;

• ČSN EN 581-2 (913010) Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro
kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou 
bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek;

• ČSN EN 581-3 (913010) - červen 2018 Venkovní nábytek - Sedací nábytek a
stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 3: Mechanické 
bezpečnostní požadavky na stolový nábytek;

• ČSN EN 1176-1 (940515) Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné
bezpečnostní požadavky a zkušební metody;

• SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí;

• Pro prvky z konstrukční oceli nebo litiny s povrchovou úpravou je
stanoven stupeň korozní agresivity C3 střední podle ČSN EN ISO 12944-2 a 
životnost protikorozní ochrany střední (M) podle ČSN EN ISO 12944-5;

• Nerezový materiál je požadován dle ČSN EN 10088-1, jakosti 1.4301 (X5CrNi 18
10, AISI 304), kartáčovaný povrch SB240-320;

• Zasklení informačních vývěsek musí splňovat minimálně kategorii odolnosti P2A
dle normy ČSN EN 356;

• Cyklistická doprovodná infrastruktura -  Metodika ministerstva dopravy
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Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky;

• Prvky budou instalovány v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, TNŽ 73 
4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD;

• Dřevo použité na dodávané prvky mobiliáře musí pocházet z trvale udržitelné
produkce, certifikát FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification) nebo dokladem o původu dřeva, ze 
kterého vyplývá splnění požadavku

• Logo -  v případě, že je vyžadováno u konkrétního prvku logo Správy železnic.
Pro konkrétní realizaci se použijí pravidla dle Grafického manuálu, který je 
přílohou č. 12 Zadávací dokumentace a přílohou č. 8 Rámcové dohody, a to 
především pravidla uvedená v čl. 1.4., 1.8.(B), 2.1, 3.1 přílohy.

Čl. 2
Základní členění dle typů

a) Sedací prvky (Typ A)
b) Nádoby na odpad (Typ B)
c) Kolostavy -  stojany na jízdní kola (Typ C)
d) Informační vývěsky a panely (Typ D)

Čl. 3
Technické specifikace dle typů  

Sedací prvky (Typ A)

Specifikace Typ A.1 - Sedací nábytek do interiéru -  převážně umisťované 
v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou 
funkci pro čekající cestující

Minimální technické požadavky

• sedací prvky do interiéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 
1800 mm;

• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 
zbytečných zákoutí a štěrbin;

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 
min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje 
svařované nebo odlévaná konstrukce, případně výpalky z plechu, příprava pro 
pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou 
přípustné;

• sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem i bez, 
anatomické tvarování, dřevěné provedení, dřevo (min. tvrdosti 50 MPa a vyšší 
s impregnací a barevnou lazurou, u tropických dřev moření olejem), skryté 
kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené demontáži bez speciálního 
nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo imbus);

• doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělujícím prvkem 
zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;

• povrchová úprava:
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
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o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 
nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která splní 
požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v 
jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný, šroubové 
spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;

• možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a 
minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;

• umístění loga zadavatele: logo bude umístěno viditelně v pravém horním rohu na 
horní lamele opěráku, logo bude do lamely vypálené

Specifikace Typ A.2 - Sedací nábytek do exteriéru -  sedací prvky s vlastnostmi 
vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se 
zvýšenými požadavky na antivandalové provedení

Minimální technické požadavky
• sedací prvky do exteriéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 

1800 mm;
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 

min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje 
svařované nebo odlévaná konstrukce, případně výpalky z plechu, příprava pro 
pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou 
přípustné;

• sedáková a opěráková část: provedení s opěrákem s plynulým přechodem i bez, 
anatomické tvarování, kovové provedení, skryté kotvení k nosné části s úpravou 
proti nedovolené demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby 
torx nebo imbus);

• doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělujícím prvkem 
zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;

• povrchová úprava:
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 

nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která 
splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný, šroubové 
spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;

• možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a 
minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;
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umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na vnější straně nohy, logo bude 
stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ A.3 - Sedací nábytek DeLuxe pro významné a exponované lokality 
se zaměřením na design -  převážně umisťované v interiérech objektu, případně 
pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

Minimální technické požadavky
• sedací prvky do exteriéru pro tři osoby, nosnost min. 130 kg/osobu, délka min. 

1800 mm;
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 

min. 5 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• nosná konstrukce: konstrukce odlévaná nebo z plechových výpalků, příprava pro 
pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové nosné konstrukce stejně tak jako 
konstrukce z ocelových uzavřených profilů nejsou přípustné;

• sedáková a opěráková část: sedák i opěrák provedený z většího počtu lamel než 
10ks, spojené přechodem do jednolitého celku; ergonomické řešení umožňující 
pohodlné sezení; lamely budou dotažené od podkolenní až do zádové části, dřevo 
(min. tvrdosti 50 MPa a vyšší s impregnací a barevnou lazurou, u tropických dřev 
moření olejem), skryté kotvení k nosné části s úpravou proti nedovolené 
demontáži bez speciálního nářadí (speciální spoje, např. šrouby torx nebo 
imbus);

• doplňky: sedák bude v rámci náhradních dílů možno opatřit oddělujícím prvkem 
zamezujícím užívání sedáku k ležení, tyto prvky budou demontovatelné;

• povrchová úprava:
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 

nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která 
splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný šroubové 
spoje a kotvy budou zapuštěné, nebo kryté proti poranění;

• možnost sestavování do sestav, včetně mechanického vzájemného spojování a 
minimalizace nosných prvků, zejména u liniových sestav;

• umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na lamele opěráku v jeho pravém 
horním rohu, logo bude do lamely vypálené

Nádoby na odpad (Typ B)
Specifikace Typ B.1 - Jednotlivě umisťované nádoby na odpad v interiéru budov

Minimální technické požadavky
• jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru bez stříšky
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• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 
zbytečných zákoutí a štěrbin;

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 
min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do interiéru, čistý objem nádoby min. 
45 l;

• bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném venkovním prostoru;
• nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů, 

konstrukční spoje svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo 
výpalků z plechu, příprava pro pevné kotvení k podlaze, dřevěné a betonové 
nosné konstrukce nejsou přípustné; u košů do interiéru je požadováno kotvení na 
dlažbu

• opláštění: prvky budou opláštěny -  kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání 
předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození 
a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;

• vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru 
než je průměr vnitřní nádoby, snadné vyprazdňování vysunutím nahoru, nebo 
vysunutím či vyklopením do strany, mechanické zamezení zámkem 
neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace jednorázových náplní (LDPE, 
HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytle po celém obvodu k vnitřní nádobě 
(bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého 
nekorodujícího materiálu -  plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná;

• povrchová úprava:
o hliníkové prvky budou eloxované;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem 
(min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která splní 
požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;

• umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně 
opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ B.2 - Jednotlivě umisťované nádoby na odpad v exteriéru

Minimální technické požadavky
• jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru se stříškou proti dešti a 

sněhu

• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 
zbytečných zákoutí a štěrbin;

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 
min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

6/10



• jednotlivě stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 
45 l;

• bez úpravy pro kuřáky;
• nosná konstrukce: konstrukce z ocelových uzavřených profilů, konstrukční spoje 

svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo výpalků z plechu, 
příprava pro pevné kotvení k podkladu, kotvení k základu v chodníku, resp. 
v nezpevněných plochách, dřevěné a betonové nosné konstrukce nejsou 
přípustné;

• opláštění: prvky budou opláštěný -  kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání 
předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození 
a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;

• vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru 
než je průměr vnitřní nádoby, snadné vyprazdňování vysunutím nahoru, nebo 
vysunutím či vyklopením do strany, mechanické zamezení zámkem 
neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace jednorázových náplní (LDPE, 
HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytle po celém obvodu k vnitřní nádobě 
(bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba z odolného nehořlavého 
nekorodujícího materiálu -  plná (bez otvorů), těsná, vodonepropustná;

• povrchová úprava:
o hliníkové prvky budou eloxované,
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem 
(min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která splní 
požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu ocelový, pozinkovaný;

• umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně 
opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Specifikace Typ B.3 - Sestavy pro ukládání tříděného odpadu v interiéru budov

Minimální technické požadavky
• jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast + kov, papír, sklo, 

směsný odpad), grafické a barevné označení typu odpadu;
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 

min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 10 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast + kov, papír, sklo, 
směsný odpad), čistý objem nádoby min. 4x40 l;

• bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky, lze použít v zastřešeném prostoru;
• nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů, 

konstrukční spoje svařované, možnost samonosné konstrukce z odlitků nebo 
výpalků z plechu, příprava pro pevné kotvení k podkladu, dřevěné a betonové 
nosné konstrukce nejsou přípustné; u košů do interiéru je požadováno kotvení na 
dlažbu
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• opláštění: prvky budou opláštěný -  kapotovány tak, aby bylo zamezeno ukládání 
předmětů pod nádobou, opláštění bude vyměnitelné, odolné proti poškození 
a neoprávněné demontáži, aplikace prvků na bázi dřeva je přípustná;

• vnitřní nádoba na odpad: otvor pro vhození odpadu bude vždy menšího průměru 
než je průměr vnitřní nádoby, každý druh odpadu musí mít vlastní vnitřní 
nádobu, snadné vyprazdňování vysunutím nebo vyklopením do strany, 
mechanické zamezení zámkem neoprávněného vysunutí nebo vyklopení, aplikace 
jednorázových náplní (LDPE, HDPE pytlů) s mechanickým kotvením pytlů po 
celém obvodu k vnitřní nádobě (bodové háčkové kotvení není dovoleno), nádoba 
z odolného nehořlavého nekorodujícího materiálu -  plná (bez otvorů), těsná, 
vodonepropustná;

• povrchová úprava:
o hliníkové prvky budou eloxované;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli nebo ocelové 

s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, nástřikem 
(min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která splní 
požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

o nerezavějící slitiny jiných kovových materiálů bez povrchové úpravy, 
nebo s povrchovou úpravou polyesterovým práškovým vypalovacím 
lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;

• umístění loga zadavatele: logo bude umístěno na boční nebo čelní straně 
opláštění v pravém horním rohu, logo bude stříkané, barva oranžová RAL 2009

Kolostavv -  stojany na jízdn í kola (Typ C)

Specifikace Typ C.1 - Jednotlivě nebo v sestavách umisťované stojany umožňující 
parkování jízdních kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru

Minimální technické požadavky
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 

min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• jednotlivě stojící nebo v sestavách osazené stojany na parkování jízdních kol, 
umístění v exteriéru, stojan typu „obrácené U", jednostranné nebo oboustranné 
parkování kol s možností zajištění proti krádeži, stojan musí umožnit uzamknutí 
rámu a předního i zadního kola ke stojanu;

• stojany určené pro dlouhodobé parkování budou chráněny před klimatickými 
vlivy přístřešky

• konstrukce z ocelových uzavřených profilů s oblou hranou, konstrukční spoje 
pouze svařované, příprava pro pevné kotvení k podkladu, kotvení k základu 
v chodníku nebo v nezpevněných plochách, dřevěné konstrukce nejsou 
přípustné;

• povrchová úprava:
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez povrchové 

úpravy;
o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 

nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která
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splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;

Inform ační vývěsky a panely (Typ D)

Specifikace Typ D.1 -  Vývěska závěsná, aplikace v interiéru i exteriéru budovy
Minimální technické požadavky
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• uzamykání bezpečnostními zámky s možností univerzálních klíčů;
• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 

min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.

Ostatní technické požadavky

• samostatný informační panel (vitrína), v provedení pro aplikaci v exteriéru;
• celonerezová, hliníková nebo ocelová konstrukce, otvírání křídla do strany, 

umístění na zeď nebo konstrukci přístřešku, voděodolná konstrukce, úprava proti 
zamlžování, s možností osvětlení;

• povrchová úprava:
o hliníkové prvky budou eloxované;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez další povrchové 

úpravy;
o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 

nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která 
splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

• rozměry informačního -  efektivní zobrazovací plocha A1 -  841x594 mm ( 
orientace formátu na šířku), minimalizovaný rozměr rámu;

• skleněná deska vitríny bude z bezpečnostního kaleného skla;
• aktivní plocha: podklad plocha z materiálu zajišťující dostatečnou tuhost, 

plakátová plocha magnetická bílé barvy, kotvení plakátů zajišťující jejich čitelnost 
a rovinatost v celé ploše pro plakáty běžné produkce (papírové plakáty);

Specifikace Typ D.2 - Panely jednostranné, nástěnné s vlastním zdrojem osvětlení 
pro umístění informačních sdělení, aplikace v interiéru i exteriéru, samostatné 
nebo v modulových sestavách

Minimální technické požadavky
• prvky budou opracovány do hladka, bez ostrých hran, otřepů, výčnělků a bez 

zbytečných zákoutí a štěrbin;
• nosná konstrukce: skrytá (opláštěná) konstrukce z ocelových uzavřených profilů 

a plechů, konstrukční spoje pouze svařované, příprava pro pevné kotvení 
k podkladu, kotvení na stěnu, nosný rastr uzpůsobený modularitě, dřevěné 
nosné konstrukce nejsou přípustné;

• životnost: celková životnost bez nutnosti údržby (obnovy povrchových úprav) je 
min. 7 let běžného provozu ve veřejně přístupném prostoru, požadovaná 
životnost nosných prvků z hlediska stability je min. 20 let při běžné údržbě.
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Ostatní technické požadavky

• jednotlivě nebo v sestavách osazený informační panel (vitrína) na stěně, v nice 
stěny, či obkladu stěny, v provedení pro aplikaci v interiéru i exteriéru;

• min. rozměry informačního nebo reklamního plakátu -  efektivní zobrazovací 
plocha 1,1x 1,65 m (možnost orientace formátu horizontálně i svisle), 
minimalizovaný rozměr rámu;

• přední prosklený díl otvíratelný do strany, min. úhel otevření 95° s aretací 
v otevřené poloze nebo otvíratelný nahoru se zabezpečením proti samovolnému 
zavření, samonosný rám, křídlo na celou šířku a výšku panelu, včetně ochrany 
proti povětrnostním vlivům (IP44) a rosení prosklení, uzamykatelný 
bezpečnostními zámky s možností univerzálních klíčů;

• skleněná deska vitríny bude z bezpečnostního kaleného skla se sítotiskem;
• aktivní plocha: z materiálu zajišťující dostatečnou tuhost, kotvení plakátů 

zajišťující jejich čitelnost a rovinatost v celé ploše pro plakáty běžné produkce 
(papírové plakáty);

• nosný panel: nosný panel umožňující kotvení celého prvku k podkladu, skryté 
kotvení z vnitřní strany panelu, integrované vyzbrojení a celoobvodové liniové 
osvětlení nebo podsvícení po dvou stranách, zajišťující rovnoměrné nasvětlení 
zobrazovaných informací, energetická třída A+, výměna zdrojů světla bez 
nutnosti demontáže celého panelu z umístění;

• opláštění: prvky budou opláštěny -  kapotovány tak, aby bylo zamezeno 
neoprávněnému vniknutí do útrob panelu, opláštění bude vyměnitelné, odolné 
proti poškození a neoprávněné demontáži;

• povrchová úprava:
o hliníkové prvky budou eloxované;
o ocelové prvky budou v provedení z nerezavějící oceli bez další povrchové 

úpravy;
o ocelové s antikorozní úpravou povrchu žárovým zinkováním ponorem, 

nástřikem (min. tl. povlaku 70 až 85 ^m), nebo jinou metodou která 
splní požadovanou životnost, s následnou finální povrchovou úpravou 
polyesterovým práškovým vypalovacím lakem (min. tl. povlaku 80 ^m) 
v jemné struktuře mat;

• spojovací a kotevní materiál: veškerý spojovací materiál bude v provedení nerez 
A2, materiál kotevních prvků k podkladu bude ocelový, pozinkovaný;
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ROZSAH ZNALOSTI

Organizační
složka

Pracovní činnosti Znalost

GŘ SŽDC a OJ 
SŽDC

vedoucí zaměstnanci Úplná: celá směrnice

zaměstnanci pověřeni činnostmi 
v oblasti BOZP

Úplná: celá směrnice

zaměstnanci, kteří mají ve své 
působnosti zadávání veřejných 
zakázek a smluvní vztahy 
s dodavateli/zhotoviteli

Inform ativní: celá směrnice 
Úplná: článek 9.8

ostatní zaměstnanci Inform ativní: celá směrnice

Dodavatel/
zhotovitel

podnikající fyzická osoba 
vedoucí zaměstnanci

Úplná: celá směrnice

ostatní zaměstnanci Inform ativní: celá směrnice
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BOZP....... Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CSS.........  Centrum sdílených služeb Praha
GŘ SŽDC Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní

organizace
O J........... Organizační jednotka SŽDC
O10..........  Odbor personální GŘ SŽDC
SŽDC....... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

6



CAST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákoník práce"), zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 
a předpisem SŽDC R4, pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen „SŽDC"), vydává SŽDC tuto směrnici.

1.2 Směrnice upravuje pro zaměstnance SŽDC podmínky v oblasti dodržování
zákazu kouření (včetně používání elektronických cigaret), požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek na pracovištích SŽDC 
a v pracovní době mimo tato pracoviště; v případě dodavatele/zhotovitele 
upravuje tato směrnice uvedené podmínky zejména na pracovištích 
v provozované železniční dopravní cestě SŽDC. Dále stanoví pravidla pro 
provádění orientačních vyšetření a zajištění odborných lékařských vyšetření 
zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky v těle zaměstnance 
Sž d C nebo dodavatele/zhotovitele, resp. zaměstnance
dodavatele/zhotovitele.

1.3 Směrnice je závazná pro zaměstnance SŽDC a dále pro
dodavatele/zhotovitele. Dodavatel/zhotovitel musí být sám nebo 
prostřednictvím svého zaměstnavatele k dodržování této směrnice zavázaný 
smluvně.

ČÁST DRUHÁ

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1 Alkoholický nápoj -  nápoj obsahující více než 0,5 %  objemových jednotek 
ethanolu.

2.2 Dodavatel/zhotovitel -  pro účely této směrnice je to cizí právní subjekt 1, který 
na dráze provozované SŽDC provádí pro SŽDC práce a služby v provozované 
železniční dopravní cestě1, a to na základě smluvního ujednání.

2.3 Elektronická cigareta -  výrobek, který lze použít pro užívání výparů 
obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo 
jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky 
i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být 
jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky 
nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků.

1 V iz  us tanoven í předpisu S Ž D C  B p1 , o bezpečnosti a ochraně zd ra v í při práci.
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2.4 Kouření -  držení zapáleného tabákového výrobku nebo manipulace s ním bez 
ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo vydechován. V podmínkách 
SŽDC se za kouření považuje i používání elektronických cigaret.

2.5 Návykové látky -  alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky 
s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku 
a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

2.6 Odborné lékařské vyšetření -  cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru 
biologického materiálu.

2.7 Oprávněný zaměstnanec SŽDC -  zaměstnanec SŽDC, který je oprávněný
vydat pokyn zaměstnanci SŽDC nebo dodavateli/zhotoviteli k podrobení se 
orientačnímu vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky, 
příp. dalšímu odbornému lékařskému vyšetření (dle platných právních 
předpisů a předpisů SŽDC, pověření generálního ředitele, popř.
u dodavatele/zhotovitele dle smlouvy uzavřené mezi SŽDC
a dodavatelem/zhotovitelem).

2.8 Orientační vyšetření -  dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže 
nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo 
jiné návykové látky v těle.

2.9 Tabákový výrobek -  výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, 
tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený.

2.10 Vedoucí zaměstnanci -  zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení 
zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům 
pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu 
účelu závazné pokyny.

2.11 Zaměstnanec SŽDC -  fyzická osoba, která je se SŽDC v pracovněprávním 
vztahu.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKAZ KOUŘENÍ, POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ 
A UŽÍVÁNÍ JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

3.1 Zaměstnanci SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel jsou povinni dodržovat zákaz 
kouření, včetně používání elektronických cigaret, na pracovištích SŽDC 
a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.2

2 Dále v iz us tanoven í např. zákona  č. 262 /2006 Sb., z á ko n ík  práce, ve  zn ě n í pozdě jš ích  předpisů, zákona  č. 65 /2017 Sb., 
o ochraně  před škod livým i účinky návykových lá tek a p řís lušných  provozn ích  řádů budov apod.
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v <3

3.2 Kouření v budovách SZDC je možné pouze ve vyhrazených prostorech.3 Tyto 
prostory je nutné označit zjevně viditelnou grafickou značkou „Kouření 
povoleno".4

3.3 Zaměstnanci SZDC jsou povinni nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné 
návykové látky na pracovištích SZDC a v pracovní době i mimo tato 
pracoviště. Dodavatel/zhotovitel je povinen pro účely této směrnice nepožívat 
alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky zejména na pracovištích 
v provozované železniční dopravní cestě SZDC.

CAST ČTVRTÁ

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ 
PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

4.1 Orientačnímu vyšetření a případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření 
zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky jsou povinni se na 
pokyn oprávněného zaměstnance SZDC podrobit:

• zaměstnanci SZDC nebo dodavatel/zhotovitel, u nichž se lze důvodně 
domnívat, že vykonávají činnosti pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky,

• zaměstnanci SZDC nebo dodavatel/zhotovitel, u kterých je důvodné 
podezření, že přivodili jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím 
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,

• zaměstnanci SZDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli účastníky 
mimořádné události, ve smyslu zákona o dráhách; bližší postupy 
stanoví předpis SZDC D17, předpis pro hlášení a šetření mimořádných 
událostí,

• zaměstnanci SZDC nebo dodavatel/zhotovitel, kterým se přihodil úraz 
při výkonu práce, pokud jim to jejich zdravotní stav dovolí,

• zaměstnanci SZDC nebo dodavatel/zhotovitel, kteří byli vybráni v rámci 
kontrolní činnosti.

4.2 Udělené oprávnění vydat pokyn zaměstnanci SZDC nebo
dodavateli/zhotoviteli k podrobení se orientačnímu vyšetření zjišťujícímu 
přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, příp. dalšímu odbornému 
lékařskému vyšetření, budou mít oprávnění zaměstnanci SZDC zaznamenané 
(včetně rozsahu působnosti) ve svém průkazu zaměstnance, popř. jim tato 
pravomoc bude stanovena v jiném samostatném dokumentu, pokud toto 
oprávnění nevyplývá přímo z právních předpisů, např. u vedoucích 
zaměstnanců.

4.3 Seznam oprávněných zaměstnanců SZDC pro účely této směrnice, včetně 
rozsahu jejich působnosti, je k dispozici na intranetových stránkách SZDC

3 V yhrazené  prosto ry  ne m u sí být zam ěstnava te lem  stanoveny. V  p řípadě budovy, která  nepatří S ZD C  je  nutné se říd it da lš ím i
přís lušným i p rovozn ím i řády budov apod.
4 V iz  příloha  zákona  č. 65 /2017  Sb., o ochraně  zd ra v í před škod livým i účinky návykových  látek.
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(intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci > Alkohol a návykové látky), webových stránkách SŽDC, ve smlouvách 
uzavřených mezi Sž Dc  a dodavatelem/zhotovitelem, příp. jejich dodatcích, 
a dále na vyžádání u O10.

4.4 Četnost orientačních vyšetření, zjišťujících přítomnost alkoholu a jiné 
návykové látky u zaměstnanců Sž d C nebo dodavatele/zhotovitele je 
v kompetenci oprávněných zaměstnanců SŽDC.

ČÁST PÁTÁ

ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ 
VYŠETŘENÍ ZJIŠŤUJÍCÍ PŘÍTOMNOST ALKOHOLU A JINÉ

NÁVYKOVÉ LÁTKY

5.1 Orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu
zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele se provádí analyzátorem 
alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční trubičky). 
Orientační vyšetření zjišťující přítomnost jiné návykové látky se provádí 
pomocí drogových testů5 ze slin zaměstnance SŽDC nebo
dodavatele/zhotovitele.

5.2 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost alkoholu ve 
vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele 
zjištěn obsah alkoholu více než 0,00 %% alkoholu, je nutné zkoušku po cca 20 
minutách opakovat. Pokud to zdravotní stav kontrolovaného zaměstnance 
SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele dovoluje, je potřeba zajistit, aby 
kontrolovaný do doby opakované zkoušky nejedl, nepil, nekouřil, neopouštěl 
místo kontroly a byl pod přímým dohledem oprávněného zaměstnance SŽDC.

5.3 Vykazuje-li i opakované orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve 
vydechovaném vzduchu zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele více 
než 0,00 %  obsahu alkoholu, zajistí oprávněný zaměstnanec SŽDC převoz 
kontrolovaného zaměstnance Sž Dc  do vhodného zdravotnického zařízení za 
účelem dalšího odborného lékařského vyšetření6, nebude-li oprávněným 
zaměstnancem SŽDC stanoveno jinak.

5.4 Bude-li orientačním vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky 
u zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele zjištěna přítomnost jiných 
návykových látek, opakované vyšetření se tímto způsobem již neprovádí s tím,

5 D rogové te s ty  za jiš ťu je  na základě  žádosti O10.
6 O dborné lékařské vyše třen í p rovád í poskytova te l zd ravo tn ích  služeb, kte rý  sp lňu je  p odm ínky pro p roveden í to h o to  vyše tře n í 
v  rám ci jím  poskytovaných  zd ra vo tn ích  služeb  podle zákona  č. 372/2011 Sb., o zd ra vo tn ích  s lužbách, ve zn ě n í pozdějš ích  
předpisů. Seznam  labora to ří kva lifikovaných  pro s ta n ovo vá n í h lad iny a lkoholu  v  krvi a pro vyše třo vá n í specifikovaných  
návykových  lá tek v  krvi nebo v  m oči pro p rávn í úče ly je  zve ře jněn  na in tranetových  stránkách  SŽD C  (intranet S ŽD C  > W eb 
> O dbor pe rsoná ln í > B ezpečnost a ochrana  zd ra v í při práci > A lkoho l a návykové látky). Protokol (tiskopis) o lékařském  
vyše tře n í při ov livněn í a lkoholem  a protoko l o lékařském  a tox iko log ickém  vyše tře n í osoby při podezřen í z ov livněn í návykovou 
lá tkou předkládá zd ravo tn ickém u z a říze n í žadate l.
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že oprávněný zaměstnanec SŽDC zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance 
SŽDC do vhodného zdravotnického zařízení6 za účelem dalšího odborného 
lékařského vyšetření.

5.5 V případě, že oprávněný zaměstnanec SŽDC nemá možnost provést 
orientační vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu ve vydechovaném vzduchu 
zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele nebo jiné návykové látky 
v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele, obrátí 
se na místně příslušného zaměstnance SŽDC zajišťujícího činnosti v oblasti 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOz P"), se kterým dohodne 
další možný postup, nebo zajistí převoz kontrolovaného zaměstnance SŽDC 
do vhodného zdravotnického zařízení i bez orientačního vyšetření. V případě 
podezření na spáchání protiprávního jednání (zejména v souvislosti s přímým 
řízením provozu, prací na infrastruktuře v provozované železniční dopravní 
cestě) je možné požádat o spolupráci při provádění orientačního vyšetření 
nebo převozu Policii České republiky, příp. obecní policii.

5.6 Odborné lékařské vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu nebo jiné návykové 
látky u dodavatele/zhotovitele zajišťuje dodavatel/zhotovitel na podnět 
oprávněného zaměstnance SŽDC.

CAST SESTA

DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ POZITIVNÍHO VÝSLEDKU 
ZKOUŠKY NA PŘÍTOMNOST ALKOHOLU NEBO JINÉ

nÁv y k o v é  l á t k y  n e b o  odmítnutí v y š e t ř e n í

6.1 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením 
zjišťujícím přítomnost alkoholu u zaměstnance SŽDC zjištěno více než 0,00 %o 

obsahu alkoholu u kontrolovaného zaměstnance SŽDC, nebo odborným 
lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky zjištěna 
přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC, je 
nutné prostřednictvím vedoucího zaměstnance SŽDC zajistit, aby takový 
zaměstnanec SŽDC nebyl dále připuštěn k výkonu práce a pracoviště opustil. 
Vedoucí zaměstnanec SŽDC následně a bez zbytečného prodlení 
zaměstnance SŽDC písemně upozorní na zjištěné skutečnosti a sankce 
z uvedeného vyplývající.

6.2 Odborným lékařským vyšetřením potvrzený pozitivní výsledek zkoušky na 
přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek u kontrolovaného 
zaměstnance SŽDC je porušením povinností vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

6.3 Pokud bude orientačním vyšetřením, popř. odborným lékařským vyšetřením 
zjišťujícím přítomnost alkoholu u dodavatele/zhotovitele zjištěno více než 
0,00 %  obsahu alkoholu u kontrolovaného dodavatele/zhotovitele, nebo 
odborným lékařským vyšetřením zjišťujícím přítomnost jiné návykové látky

1 1



zjištěna přítomnost jiné návykové látky v biologickém vzorku u kontrolovaného 
dodavatele/zhotovitele, zajistí ve vzájemné součinnosti oprávněný
zaměstnanec SŽDC, zaměstnanec SŽd C ustanovený ve smlouvě jako 
kontaktní osoba ve věcech smluvních a odpovědný zástupce
dodavatele/zhotovitele, aby takový dodavatel/zhotovitel nebyl dále připuštěn 
k výkonu práce a pracoviště opustil. Dále dojde u dodavatele/zhotovitele 
k odebrání průkazu vydaného SŽDC ke vstupu do budov a prostor SŽDC 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC a v souladu se smlouvou 
uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem budou ze strany SŽDC 
uplatňovány po dodavateli/zhotoviteli dohodnuté sankce.

6.4 Odmítne-li se zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel podrobit
orientačnímu vyšetření zjišťujícímu přítomnost alkoholu nebo jiné návykové 
látky, případně dalšímu odbornému lékařskému vyšetření i po prvním 
orientačním vyšetření, bylo-li provedeno, jedná se v případě zaměstnance 
SŽDC o porušení příslušných ustanovení zákoníku práce a předpisu SŽDC 
R4, Pracovního řádu Sž Dc  a v případě dodavatele/zhotovitele o porušení 
podmínek uvedených v příslušné smlouvě uzavřené mezi SŽDC
a dodavatelem/zhotovitelem, je-li to ve smlouvě stanoveno. Na zaměstnance 
SŽDC nebo dodavatele/zhotovitele je z důvodu zajištění BOZP následně 
nutné pohlížet, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 
Takový zaměstnanec SŽd C nebo dodavatel/zhotovitel nesmí být dále 
připuštěn k výkonu práce a pracoviště musí opustit. Dále se postupuje podle 
bodů 6.1 až 6.3.

ČÁST SEDMÁ

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU KOUŘENÍ

Kontrola dodržování zákazu kouření v místech, kde je kouření zakázáno, je 
v pravomoci vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců SŽDC pověřených činnostmi 
v oblasti BOZP. Nedodržení zákazu kouření ze strany zaměstnanců SŽDC je možné 
kvalifikovat jako porušení pracovního řádu, resp. v případě dodavatele/zhotovitele 
podmínek daných smlouvou uzavřenou mezi SŽDC a dodavatelem/zhotovitelem.

ČÁST OSMÁ

PŘEKÁŽKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE, NÁKLADY 
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM A EVIDENCE

8.1 V případě, kdy je zaměstnanec SŽDC nebo dodavatel/zhotovitel převezen na 
odborné lékařské vyšetření a toto vyšetření nepotvrdí požití alkoholu, popř. 
užití jiné návykové látky, posuzuje se doba, po kterou nemohl kontrolovaný 
vykonávat svou práci, jako překážka v práci na straně zaměstnavatele, popř. 
dodavatele/zhotovitele.
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8.2 Vyšetření biologického materiálu a dopravu zaměstnanců SŽDC do
zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření 
hradí vždy SŽDC. V případě, že se prokáže obsah alkoholu nebo jiné 
návykové látky u zaměstnance SŽDC, uplatní SŽDC na tomto zaměstnanci 
náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyšetřením.

8.3 Vyšetření biologického materiálu a dopravu dodavatele/zhotovitele do
zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření 
hradí vždy dodavatel/zhotovitel, a to i v případě, že podnět k odbornému 
lékařskému vyšetření byl dán ze strany SŽDC.

8.4 O provedených vyšetřeních ze strany SŽDC zjišťujících přítomnost alkoholu 
nebo jiné návykové látky vede oprávněný zaměstnanec SŽDC evidenci, a to 
prostřednictvím vzorových formulářů, nebo k tomu určené elektronické 
aplikace.

Formuláře používané na SŽDC:

• E v id en ce  o rie n ta čn ích  vyše tře n í z jiš ťu jíc ích  p říto m n o s t a lko h o lu /ná vyko vé  
lá tky,

•  Z á zn a m  o o rie n ta čn ím  vyše tře n í z jiš ťu jíc ím  p říto m n o s t a lko h o lu /ná vyko vé  
lá tky,

8.5 Z áznam  o o rie n ta čn ím  vyše tře n í z jiš ťu jíc ím  p říto m n o s t a lko h o lu /ná vyko vé  
lá tk y  zpracuje oprávněný zaměstnanec SŽDC pouze v případě pozitivního 
zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky.

8.6 Záznamy o orientačních vyšetřeních (včetně případných zpráv z odborných 
lékařských vyšetření), které dokládají pozitivní zjištění alkoholu nebo jiné 
návykové látky, odešle oprávněný zaměstnanec SŽDC bez zbytečného 
prodlení na e-mail: bozp@szdc.cz a na e-mail příslušného zaměstnance OJ 
Centra sdílených služeb (dále jen „CSS“) pověřeného činnostmi v oblasti 
BOZP.

8.7 V podmínkách GŘ SŽDC vedoucí příslušného útvaru (příp. jím určený 
zaměstnanec) zašle měsíční hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných 
lékařských vyšetření zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových 
látek v biologickém vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců 
příslušného útvaru GŘ SŽDC, případně dalších zaměstnanců SŽDC 
(tj. i zaměstnanců OJ)7 nebo dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail: 
bozp@szdc.cz -  vždy do 4. pracovního dne následujícího kalendářního 
měsíce, bylo-li vyšetření provedeno.

8.8 Podklady zaslané dle bodu 8.7 zpracovává a do stanoveného souboru dle 
organizační složky SŽDC (tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného 
roku) na intranet SŽDC následně vždy do 5. pracovního dne následujícího 
kalendářního měsíce zaznamenává pověřený zaměstnanec O10.

7 V  h lášení uvést název konkré tn í OJ.
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8.9 V podmínkách organizační jednotky (dále jen „OJ") ředitel OJ prostřednictvím 
vedoucích zaměstnanců SŽDC (příp. určených zaměstnanců) zašle měsíční 
hlášení o přehledu orientačních, popř. odborných lékařských vyšetření 
zjišťujících přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek v biologickém 
vzorku zaměstnance SŽDC provedených u zaměstnanců příslušné OJ, 
případně dodavatele/zhotovitele, a to na e-mail příslušného zaměstnance OJ 
CSS pověřeného činnostmi v oblasti BOZP -  vždy do 4. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce.

8.10 Podklady zaslané dle bodu 8.9 zpracovává a do stanoveného souboru dle OJ 
(tabulka - alkohol a návykové látky dle příslušného roku) na intranet SŽDC 
následně vždy do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce 
zaznamenává zaměstnanec OJ -  CSS pověřený činnostmi v oblasti BOZP 
v dané OJ, a to včetně vyšetření, která byla provedena na jeho podnět.

8.11 Přehledy o orientačních, popř. odborných lékařských vyšetřeních následně 
slouží jako podklady ke zprávě o nehodovosti, která se projednává na 
gremiální poradě generálního ředitele SŽDC.

ČÁST DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Za plnění povinností daných touto směrnicí odpovídají dle působnosti vedoucí 
zaměstnanci SŽDC, není-li stanoveno jinak.

9.2 Při hodnocení výsledků měření je nutno zohlednit faktory ovlivňující výsledek 
měření, tj. je nezbytné vzít v úvahu možnou odchylku měření a fyziologickou 
hladinu alkoholu v krvi.

9.3 Změny, doplnění nebo zrušení formulářů a podkladů k této směrnici 
uvedených na intranetu SŽDC je oprávněn schvalovat ředitel O10.

9.4 Aktualizaci seznamu oprávněných zaměstnanců SŽDC a pověření 
generálního ředitele pro zaměstnance SŽDC zajišťuje O10, a to na základě 
podnětu zaslaného vedoucím příslušného útvaru GŘ SŽDC nebo ředitelem OJ 
(příp. jimi určenými zaměstnanci) na e-mail: bozp@szdc.cz.

9.5 Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance SŽDC je 
zaměstnavatel SŽDC povinen předem projednat s odborovou organizací.

9.6 Formuláře a další podklady k této směrnici jsou uloženy na intranetu SŽDC 
(intranet SŽDC > Web > Odbor personální > Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci > Alkohol a návykové látky) a na webových stránkách SŽDC.
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9.7 Zprávy, připadne protokoly8 z odborných lékařských vyšetřeni je nutné 
požadovat po zdravotnickém zařízení, kde bylo vyšetření realizováno.

9.8 Zaměstnanci SŽDC, kteří mají ve své působnosti zadávání veřejných zakázek 
a smluvní vztahy s dodavateli/zhotoviteli, zajistí informování těchto 
dodavatelů/zhotovitelů o vydání této směrnice a dále zajistí zapracování 
závaznosti této směrnice do příslušných zadávacích dokumentací a smluv, 
příp. uzavřou dodatky k již existujícím smlouvám, je-li to možné.

9.9 Zaměstnanci SŽDC a dodavatel/zhotovitel uvedení v rozsahu znalosti této 
směrnice jsou povinni se s touto směrnicí seznámit a postupovat v souladu 
s jejím zněním.

9.10 Touto směrnicí se zrušuje pokyn generálního ředitele č. 3/2011, čj. 12 373/10- 
PERS a Upozornění na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek a kontrolu osob cizích právních subjektů 
jako dodavatele/zhotovitele, č.j.:13 269/2016-SŽDC-O15.

9.11 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění.

8

8 V zory  tiskop isů  „Protokol o lékařském  vyše tře n í při ov livněn í a lkoho lem “ , „Protokol o lékařském  a tox iko log ickém  vyše třen í 
osoby při podezřen í z ov livn ěn í návykovou lá tkou (N L)“ a jso u  k d ispozic i na in tranetových  s tránkách  S ŽD C  (intranet SŽD C  
> W e b  > O dbor pe rsoná ln í > B ezpečnost a ochrana zd ra v í při práci > A lkoho l a návykové látky).
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související p ř ed p isy  a  n o r m y

Zákon č. 262/2006 Sb. 

Zákon č. 372/2011 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb.

Řád SŽDC R4

Předpis SŽDC D17

Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní řád Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace.

Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí.

16



S P R A V A
Ž E L E Z N IC

Příloha č. 7 

Poddodavatelé

Dodavatel poskytuje předmět plnění sám.

S p r á v a  ž e l e z n i c ,  s t á t n í  o r g a n i z a c e  S í d lo :  D l á ž d ě n á  1 0 0 3 / 7 ,  1 1 0  0 0  P r a h a  1

z a p s á n a  v  o b c h o d n ím  r e j s t ř í k u  v e d e n é m  M ě s t s k ý m  I Č O :  7 0 9  9 4  2 3 4  D I Č :  C Z  7 0 9  9 4  2 3 4  

s o u d e m  v  P r a z e ,  s p i s o v á  z n a č k a  A  4 8 3 8 4  w w w . s z d c . c z1/1
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