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Prnøha søo - sAzEeNíK srlrLqIcH POKUT zA PoRušovANí PŘEDPısů BOZP

Pokuty níže uvedenálsou maximální. Objednatal si vyhrazuje právo stanovltvýší pokuty dle sváho uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

íL eIPEcNosT Pn/íca
Poř. č.|Druh porušení Max. výše pokuty

1 IPonıšení NV 405/2001 Sb.. povinnost používání stanovených OOPP 1000.- Kc za osobu a případ
Porušení ČSN 331600 a 331610. která řeší revize a kontroly elektrických 1000 _ Kč za "pad

2 spotřebiců. rucní el. nù'adí a prodlužovací kabely. použití nářadí spotřebičů 1000'_ Kč za p už'ˇán'
pınflıužnvflcrøh kabelů bez revizi, ' "°
Porušení předpisů, která řeší provoz vyhrazených technických zařízení

3 I(nııkh1a‹ýnh,zdvıhflnıøh.uakøvých apıynnvých) 150°"Kčzapflpad
Ponršenl pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb.. dále
pak pro dočasná konstrukce. výkopy a ostatní práce vlz NV 591/2006 Sb..4 . . 5000.- Kč za případ
poklopy vstupních šachet (přemístšná cr chybějící), poškození kanalizací a
ostatni pnnršení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

Neoprávnšná manipulace se stroji zařízením (příslušná odbomostrıí školení). _
5 Itı'ansportním zařízením 50m' Kč za pripad

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na
a Inıekhickèm zarzenrena mjnrm zennnr '500°"Kmpflpad

Zjišlšní alkoholu ajíných návykových látek u pracovníků vlastních či
7 Isuhdndavfleıe. nflnırrnufl dechová many 500°" Kč za "HW a mzem °'°bY Z a'eá'" M
s Nedoložení příslušnych technologických postupů pro prováděná práce 100W Kč za pripad

činností

Neøhıásenı pıeøøvnrhø úrazu vıashııhø pnıcøvnıırfl cr pnınøvnıka :"00" d'l'ıf'u" s d°b°" 9m' "esdıí'pmst' de'Š' "a 3
9 eubdodavateíe koordınátorovı BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad 500% Kč u úrazu s hospıuızaci

u u 15000.- Kč u smrtelnáho praooimlho. úrazu

ıı. Ponaní ocı-IRANA
Poř. š. Dnıh porušení In. výio pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb.. při práci s otevřeným ohnšm, neohlášení zaíıäení.
1 pí'enršení a ukončení prací s rizikem požáru. neprojednání způsobu zıiišñnl 5000.- Kč za případ

požáml bezpečnosti
Pomšenl zákona č. 133/1985 Sb.. ve znění pozdšlších předpisů a vyhlášky č. _

2 248/2001 sh. a Nv č. 400/ 2004 sh. 500°' Kč za pflpad
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků. která slouží jako

3 oclıraıa před požárem 50m“- KČ za pflpad
4 Nedoložení p/Edeosaná dokumentace P0 dle vyhíš. 246/2001 Sb. 1000.- Kč za případ

Nedoložení požáınš technických ctıardderistík použlvmých nebo5 'skladwanýchlámk 1000,-Kcznprrpøflı

Nedoložení prokazatelného školení nebo odbomá přípravy pracovníků _
a Ikona/lcích práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požámlm nebezpečím 100°' Kč za osob" a pripad

Pouütí. ši umístění nevhodných nebo neřunkcnlch prostředků požáml ochrany _7 do Im I I 5000. Kšzapřípad

IIL żıvomi PROSTŘED/
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Pol'. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušenl zákona č. 350/2011 Sb.. pil nakládání s chemickými látkami a
PflıırMy 5000,- Kč za pflpad

2 Porušení zákona č. 185/2001 Sb.. ve zneni pozdějších pl'edplaů o odpadech 3000,- Kč za pi'lpad u odpadů kategorie ostatní (O)
pl'l nakládání s odpady 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254í2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000.- Kč za pl'lpz-ıu
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000.- Kč za nl'ínad
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500.- Kč Za případ

Nedovolene ukládání odpadů. neli'ídëní odpadů. jejich nedovolená likvidace.
6 dovoz odpadů za účelem llkvidaoe. neohlášení předpokládaná produkoe 5000.- Kč za pilpad

odpadů, neohlášenl eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředl

IV. OSTATNI

Pol'. č. Druh porušení thx. výše pokuty

1 Porušenl zákazu koul'ení (povoleno pouze na vyhrazených misteolıjı 2000.- Kč zı osobu a piload
Prováděnl praci. pro která pracovníci nemají potřebnou odbomou způsobilost _

2 nebo zdravotní způsobilost 20m' Kč za pnpad
Neprovedení nebo nezajlštění školení zamšstnaıoe, subdodavatele z pravidel _3 plamen pro mu 2000. Kč za pl'lpad

Neodstranšnl závady zjištěné koordinátnrem nebo pracovníkem mající dozor
4 nad stavbou ve stanovenám termínu 5000" Kč za pflpad

Neoznačenl zařízení staveniště. a ostatních pronajatých ploch firemnl značkou
5 a příslušnými výslrażrıými tabulkami, neoznačenl pracovního oděvu firemních 2000.- Kč za pl'lpad nebo osobu

značkou a tojak u pracovníků vlastních. tak suhdodavatelů

Nedodráenl a nerespektování úklidu svši'ene'ho areálu. neudržování objektů a5 jøjıøh nknıı. mvnšżusamømánrflvhy 2°°°"KČZ“"P°"
7 Mytí vozidel. strojů či jine techniky mimo whrazená prostory 2000.- Kč za pripad
8 Zcizení předmětů v areálu 5:5v 1000.- Kč za ol'írıad a vypnvèxení osoby z areäu stavby
9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů dot 1 mor Kč za osobu a nl osoby z mu

areálu stavby "Hmm WM

Nezabszpečenl pronqatých prostor, neuzamčenl vlastních či pronajatých _
10 vofldel a mechanizace. pakování na nevyhrazených místech 100°' Kč za pripad

Nepovolená vyvážení a vynášenl veci z areálu stavby. nerespektovùıí pokynů
ostrahy. a'ogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby _11 (sevhyvęđnuøı. mistr. hnnrdınáınr ıaoZF*ı záshıpør invøsinrø) øúınrınnu 500°' Kč za PHP“ a "mˇšnm mb" z má" sm",

jpiadloáenl zavazadla ke kontrole. či odmíbıuíi a neumożnšní kontroly vozidla

12 Vnášení střelných zbraní nebo vybušnln do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do aeálu StčıvhjI
Opakované porušení dle speolflkaoe pokut ohodnocených maximálnl částkou .13 dn 10000.- Kčvprúhêhu smèırøů Dˇ°1m°b°k max'ma Nemá PM'

VW mon
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