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Tato Pravidla jsou závaznou podmínkou pro uzavření smlouvy a jsou zároveň dohodou podle § 101 odst. 3 
Zákoníku práce, přičemž koordinováním prací je pověřen zástupce Teplárny Tábor,a.s.(dále jen TTA) oprávněný 
jednat ve věcech technických v souvislosti s předmětnou prací/činností (příslušný zaměstnanec, který ext. firmu 
najme a pověří prováděním prací/činností), není-li ve smlouvě/objednávce uvedeno jinak.

K zajištění ochrany zdraví a života zaměstnanců dodavatele a  koordinovaného postupu při provádění dodavatelských činností v areálu a na 
majetku společnosti  je každý dodavatel provádějící tyto práce povinen seznámit všechny osoby, které budou jeho prostřednictvím do areálu TTA
vstupovat nebo pracovat na majetku vlastněném a provozovaném TTA, s těmito pokyny v plném rozsahu, a to před zahájením činnosti. Bližší 
podmínky stanoví tento dokument.

Seznámení s těmito podmínkami a ověření znalostí zaměstnanců popř. dalších osob dodavatele musí být provedeno písemnou formou a kdykoliv 
připraveno ke kontrole na požádání.

U stálých dodavatelů např.( dopravce paliva,chemických látek, vápence , popelovin) bude seznámení s riziky vyplývající z činnosti TTA zaměstnaců 
provedeno prokazatelně písemnou  formou prezenční listiny s podpisy zaměstnanců tuto činnost v areálu TTA vykonávající . Tuto prezenční listinu 
předá ( zašle ) dodavatel odpovědnému zaměstnanci TTA  Při změně zaměstnanců  , nebo nových    zaměstnanců dodavatele je jeho povinností  
opětovné seznámení s riziky vyplývající z činnosti TTA a prezenční listinu opět  doručit odpovědnému zaměstnanci TTA.

Pokud se dále v textu užívá označení „areál TTA“, rozumí se tím všechny prostory (skladové, výrobní, administrativní, vč. volného prostranství 
uvnitř i vně areálu) pokud jsou ve vlastnictví výše jmenované společnosti, ve kterých je společnost nájemcem nebo tato zařízení provozuje.

Pokud se dále v textu užívá pojem „pracovníci dodavatele“ nebo „dodavatel“ rozumí se tím jak vlastní zaměstnanci, tak i fyzické i právnické osoby 
dodavatelem najaté jako subdodavatelé.

1. Úvod

1. V souladu s požadavky našeho systému řízení máme povinnost a současně i zájem informovat dodavatele o nebezpečích, které by 
mohly ohrozit fyzické osoby, které jménem dodavatele do areálu TTA vstupují.

2. Požadavek vzájemně koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je dále zakotven i v právních předpisech České republiky 
(zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.).

3. K  zajištění výše uvedeného vydáváme následující závazné podmínky pro dodavatele sjednaných prací/činností pro společnost, k jejichž 
realizaci dochází na území areálu a majetku TTA.

2. Nejzávažnější nebezpečí v areálu TTA

Nejzávažnějšími nebezpečími v areálu TTA jsou:

1. střet s dopravním prostředkem (vozidla, mechanizace, vlak),
2. zasažení nebo zachycení pohyblivou části stroje při pobytu mimo vyznačené komunikace v blízkosti dopravníků nebo dopravních 

zařízení,
3. nebezpečí nadlimitního hluku a s tím souvisejících omezených možností mluvené komunikace v některých provozech
4. uklouznutí po mokré podlaze nebo po podlaze kontaminované uhelným prachem, mastnotou či jinými látkami,
5. zakopnutí o konstrukce instalované v podlaze nebo těsně nad podlahou mimo vyznačené komunikace, zakopnutí o hrany zvýšených 

plošin,
6. nebezpečí požáru hořlavých kapalin na pracovištích v prostorách, dílen údržby nebo některých skladech a některých dalších 

pracovištích,
7. nebezpečí požáru hořlavých plynů při jejich úniku z potrubí nebo tlakových láhví,
8. nebezpečí výbuchu uhelného prachu či dalších zplodin vznikajících při hoření,
9. nebezpečí požáru pevných látek (uhlí),
10. nebezpečí požáru toxických látek s vysoce toxickými zplodinami hoření,
11. nebezpečí úrazu elektrickým proudem při zásazích do rozvaděčů a jiných elektrických zařízení,
12. nebezpečí kontaktu s chemickými látkami a/nebo přípravky klasifikovanými alespoň jednou z následujících nebezpečných vlastností: 

extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, nebezpečné pro životní prostředí,
13. kontakt s horkým povrchem některého z výrobních zařízení nebo s horkou látkou,

!



14. pád z pevného žebříku při výstupu na něj,
15. pád nebo propadnutí ze střech,
16. zakopnutí a pád do prohlubně při pohybu po lávkách, schodech, přechodech
17. podklouznutí žebříku a následný pád na hladkých podlahách (téměř všechny provozní prostory, chodby a místnosti),
18. nebezpečí související s pobytem v uzavřených prostorách (kabelové kanály, jímky),
19. nebezpečí úrazu na venkovních komunikacích způsobené sezónními klimatickými podmínkami.

V záznamu o předání pracoviště/staveniště budou vždy nebezpečí/rizika upřesněna na konkrétní podmínky.

3. Základní pokyny pro dodavatele

Pracovníci dodavatele jsou povinni:

1. respektovat pokyny pověřeného zástupce TTA a příslušných vedoucích zaměstnanců,

2. před zahájením činnosti  předat v písemné podobě identifikaci nebezpečí/rizik a souvisejících opatření k zajištění bezpečnosti 
prováděných činností,

3. každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem TTA nebo po stvrzení či prodloužení povolení pověřeným zaměstnancem 
(jedná-li se o práci, na kterou je potřeba takové písemné povolení vystavit),

4. nevstupovat do výrobních, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu TTA nebo na ně, nevstupovat na střechy, nevstupovat do 
rozvoden, kabelových kanálů, prostor pod úrovní terénu apod. bez doprovodu zaměstnance TTA nebo bez vystaveného platného Povolení 
k práci,

5. nevnášet do areálu a stavby alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky v jakékoliv formě,

6. nevstupovat do areálu a stavby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; při podezření se podrobit zkoušce na základě požadavku 
pověřeného zástupce závodu nebo vedoucího zaměstnance příslušného provozu či jiného oprávněného orgánu (např. Policie ČR), příp. 
lékařskému vyšetření pro zjištění přítomnosti jiné návykové látky. Při odmítnutí budou pracovníci dodavatele vykázáni z areálu TTA a věc 
bude neprodleně oznámena jejich nadřízenému,

7. podrobit se namátkové prohlídce vozidla nebo zavazadel,

8. mít platný dokument (např. prezenční listinu) prokazující seznámení s těmito Pravidly,

9. kdykoliv prokázat proškolení v oblasti BOZP a PO, případně jinou požadovanou odbornou způsobilost, v souladu s právními požadavky 
platnými na území České republiky,

10. jakékoliv práce v areálu a na stavbě provádět jen pracovníky splňujícími v den práce požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost 
nebo kvalifikaci stanovenou právními předpisy a/nebo technickými normami případně výrobcem zařízení, na němž se bude pracovat,

11. předložit kdykoliv na požádání doklady o splnění kvalifikačních požadavků nebo zdravotní způsobilosti, 

12. mít u sebe průkazy opravňující k určeným činnostem (např.: svářecí průkaz, průkaz jeřábníka/vazače, řidičský průkaz, průkaz řidiče
motorového vozíku příslušné kategorie apod.),

13. provádět asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím z řad svých řádně proškolených 
zaměstnanců,

14. jakkoliv uloženým materiálem neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení 
elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo 
havárie, výjimky musí být uvedeny v Povolení,

15. při ohlašování požárů se řídit Požárními poplachovými směrnicemi,

16. nepoužívat elektrické spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednaného úkolu; používané zařízení, nářadí, nástroje či 
spotřebiče budou mít platnou revizi, případně další záznam prokazující provedení stanovené kontroly,

17. informovat pověřeného zástupce TTA před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob 
nebo pracovní prostředí v areálu a na stavbě nebo na bezpečnost technických zařízení nebo na požární bezpečnost, 

18. pro každou samostatnou skupinu svých zaměstnanců v areálu určit zástupce pro případná jednání s pověřeným zástupcem popř. 
příslušnými vedoucími zaměstnanci; tento zástupce musí být schopen domluvit se v češtině,

19. zasahuje-li činnost dodavatele do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro pěší, toto místo vyznačit ze všech směrů komunikace 
např. dopravními kužely, ohrazením výstražnou páskou apod., není-li v Povolení stanoveno jinak,

20. dodržovat nejvyšší povolenou rychlost na komunikacích v areálu: 20 km/h, není-li místně rychlost omezena jinak příslušnými dopravními 
značkami

21. při chůzi v areálu a na stavbě společnosti dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na provoz dopravních prostředků, provoz 
technologického zařízení a povětrnostní vlivy,

22. parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu,

23. neodstavovat vozidla před únikovými východy, požárními hydranty, v prostorách pro zásobování sypkými nebo kapalnými surovinami 
nebo na jiných příslušným značením vyznačených místech, výjimku pro zastavení na zásobovacích místech mají vozidla provádějící tyto 
zásobovací operace.

24. Respektovat zákaz kouření v areálu a na stavbách objednatele, výjimkou jsou místa k tomu určená

4. Činnosti jen na písemné povolení

1. Jen na písemné povolení lze provádět:

a) práce na zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku s hromadným povolením resp. předáním pracoviště/staveniště,

b) práce s otevřeným ohněm, se vznikem jiskření s nebezpečím výbuchu



c) práce ve výškách, např. práce na střeše, na nosných konstrukcích střech, jeřábech apod.,

d) práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (kalové jímky, kanály, prostory pod úrovní terénu, trafostanice, regulační stanice 
zemního plynu, nádrže apod.),

e) práce na elektrickém zařízení (řešeno formou Příkazu „B“),

f) výkopové práce,

g) práce s chemickými látkami a přípravky, které představují zvýšené nebezpečí (lokální dočasné překročení nejvyšší přípustné 
koncentrace na pracovišti, lokální dočasné překročení 20% dolní meze výbušnosti apod.), výbušné, vysoce toxické, toxické, 
extrémně hořlavé v objemu nad 15 litrů a žíravé v objemu nad 50 litrů.

2. Povolení vystavuje vždy zaměstnanec TTA, který je odpovědný za dotčené zařízení nebo prostor/objekt, nejde-li o práci na zařízení.

3. Povolení musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři (SW Riscon), přičemž musí být vystaveno nebo prodlouženo 
zásadně před zahájením práce. V Povolení jsou zohledněna mimo jiné místní specifická nebezpečí plynoucí z povolované činnosti 
s přihlédnutím k nebezpečím, která vnáší svou činností dodavatel.

5. Minimální osobní ochranné prostředky

Pro pohyb a pobyt osob dodavatelů platí následující pravidla, není-li v Povolení pro konkrétní práci uvedeno jinak. Každá fyzická osoba vstupující 
do areálu musí nosit:

1. Pracovní oděv s vyznačením organizace dodavatele resp. jeho subdodavatele; 

2. bezpečnostní obuv kategorie min. S1P, pokud se počítá s ruční manipulací s břemeny; jinak postačí uzavřená pracovní obuv (sandále, 
pantofle apod. nejsou tolerovány),

3. vyhovující ochranné rukavice, jsou-li nutné k ochraně před fyzikálními, chemickými nebo biologickými nebezpečími,

4. ochranná přílba s platnou dobou použitelnosti pro pohyb a pobyt v určených prostorách TTA nebo při stanovených činnostech;

5. prostředky osobního zajištění proti pádu při práci ve výškách mimo bezpečné lávky, lešení nebo prostory vybavené kolektivní ochranou 
proti pádu.

6. do výrobních  prostor TTA není dovoleno vstupovat v kraťasech, sandálech, pantoflích, lodičkách a pod.. Výjimka z tohoto zákazu je 
pohyb v administrativních budovách.

6. Přenášení povinností na další subdodavatele

1. Dodavatel je povinen, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést tyto bezpečnostní povinnosti dále na tohoto 
subdodavatele, a to včetně proškolení dotčených fyzických osob z těchto podmínek, 

2. dodavatel je povinen toto přenesení povinností provést písemnou formou,

3. na požádání je primární dodavatel povinen předložit příslušné doklady,

4. odpovědnost za škody ve vztahu ke společnosti Teplárna Tábor, a.s. spočívá vždy na primárním dodavateli; vypořádání odpovědnosti 
za škody mezi dodavatelem a jeho subdodavateli je věcí primárního dodavatele.

7. Základní vybavení

1. Dodavatel je povinen používat ke splnění sjednaného kontraktu vlastní základní vybavení, jedná se zejména o:

a) nářadí, nástroje, přístroje,

b) hasicí přístroje, pokud provádí požárně nebezpečnou činnost,

c) žebříky, dvojité žebříky, manipulační vozíky, pracovní plošiny,

d) pracovní pomůcky (měřidla, přípravky apod.),

e) technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu,

f) prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.

g) výše uvedené základní vybavení musí splňovat podmínky prostředí, v jakém bude používáno. 

2. V případě, že pro splnění sjednané práce bude nezbytné použít prostředky TTA (např. manipulační vozík), musí být tato okolnost předem 
projednána a schválena pověřeným zástupcem TTA, včetně určení obsluhy, signálů a odpovědnosti za případnou škodu.

3. Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance/subdodavatele podmínky a prostředky pro případ potřeby poskytnutí první pomoci a v 
tomto směru je i potřebně proškolit ve smyslu požadavků příslušných právních předpisů.

8. Formy bezpečnostních sdělení

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je dodavatel povinen bezpodmínečně dodržovat a sám uplatňovat bezpečnostní značení a další formy 
bezpečnostní komunikace:

1. bezpečnostní tabulky, informační pásky (červeno-bílé, žluto-černé): 

Výstraha Zákaz Příkaz Bezp. zařízení

2. symboly nebezpečnosti na kontejnerech s nebezpečnými chemickými látkami

3. světelnou signalizaci - majáčky na strojích a zařízení

4. siréna a jiné zvukové signály



9. Pokyny pro pohyb a pobyt

1. Zaměstnancům dodavatele není dovoleno vstupovat na pracoviště nebo místa, kam vstup není nutný pro splnění sjednaného druhu 
práce,

2. pracovníci dodavatele jsou povinni používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější nebo vnitřní komunikace nebo cesty určené 
pověřeným zástupcem TTA,

3. pracovníkům dodavatele není dovoleno zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané práce průchody přes provozy, kde nevykonávají 
sjednanou práci, nebo přes manipulační prostor kolem strojů, zařízení a přes skladové prostory apod., rovněž není dovolen výstup na 
střechy s použitím pevných žebříků, 

4. kouření je v celém areálu zakázáno s výjimkou pro tento účel zřízených a označených míst,

5. konzumace potravin a nápojů není dovolena s výjimkou vyhrazených a pro tento účel upravených míst.

10. Úrazy - nehody

1. Stane-li se pracovníkům dodavatele, popř. jeho subdodavatele, úraz nebo nehoda v areálu TTA, je dodavatel povinen zajistit oznámení 
této skutečnosti pověřené osobě TTA ( příslušný odpovědný zástupce uvedený v SOD, technik BOZP, směnový mistr).

2. Vyžaduje-li situace zásah lékaře nebo hasičů, volá se rovnou na číslo 0-155.

3. Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku události musí místo události zůstat nedotčeno, pokud to nebrání okolnímu provozu, do 
doby rozhodnutí odpovědných zaměstnanců; nelze-li, musí být situace po události zdokumentována (náčrt, fotografie, apod.).

4. Pro objasnění příčin události musí být zajištěna totožnost a přítomnost svědků a musí být událost oznámena vedoucímu práce; pokud je 
to možné, svědci zůstanou na místě k dispozici vyšetřující osobě.

11. Dovoz a používání nebezpečných látek

1. Dodavateli je do areálu TTA zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a chemické přípravky, které mají byť i jen jedinou 
z následujících nebezpečných vlastností: výbušné, extrémně hořlavé nad 15 litrů, vysoce toxické, toxické nebo žíravé nad 50 litrů.

2. Výjimky z tohoto zákazu, je-li použití takových látek pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být popsány v Povolení, nejedná-li se o 
provozní náplně vozidel nebo jiných strojů a zařízení nutných pro splnění sjednaného úkolu.

3. Dodavatel musí mít s sebou v areálu společnosti bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým 
látkám, na které se vztahuje platný zákon o chemických látkách a chemických přípravcích – výjimkou jsou netoxické a nevýbušné látky 
v uzavíratelných příslušně označených kontejnerech o objemu nejvýše 10 litrů a technické plyny pro svařování.

4. Dodavatelem přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické přípravky, které nebyly v pracovní den spotřebovány, je dodavatel 
povinen při ukončení pracovního dne z areálu společnosti odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo 
pro uložení uvedených látek musí být písemně uvedeno v Povolení, musí splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických 
látek a chemických prostředků a jejich množství nesmí navýšit požární zatížení příslušného prostoru nad stanovenou mez.

5. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které spolu 
mohou nebezpečně reagovat.

6. Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a chemických přípravků není dovoleno v areálu společnosti ukládat, 
dodavatel je povinen tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění, pokud není smluvně ujednáno jinak.

7. Všechny dodavatelem do areálu TTA dovezené kontejnery nebo nádoby s nebezpečnými chemickými látkami musí mít technické 
vlastnosti odpovídající uložené chemické látce a jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy pro balení a 
značení nebezpečných chemických látek. Kontejnery musí být uloženy tak, aby jejich štítky a symboly byly snadno dosažitelné a čitelné 
bez nutnosti dotýkat se příslušného kontejneru.

8. Během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky do jiných než originálních kontejnerů, nádob nebo obalů.

9. Není dovoleno čištění obalů od chemických látek v areálu TTA, jejich vyplachování příp. vylévání jejich obsahu do kanalizace.

10. V případě havarijního úniku chemických látek se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek. Havarijní 
plán je k dispozici u směnového mistra.

12. Nakládání s odpady

1. Dodavatel, jehož činností v areálu TTA vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během prováděných této 
činnosti ve smyslu zákona o odpadech. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.

2. Není-li v kontraktu dohodnuto jinak, je dodavatel povinen v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně označených 
nádob nebo kontejnerů.

3. Dodavatel je povinen v rámci kontraktu doložit oprávnění pro nakládání s nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo doklad 
servisní organizace, kterou si ke splnění této povinnosti najal.

4. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem 
odpadu.

13. Ochrana vod

1. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni udržovat své provozní a dopravní prostředky tak, aby neznečišťovaly komunikace v areálu; jediným 
adekvátním zajištěním v případě úkapu je použití vhodného sorbentu a záchytné vany.



2. Havarijní soupravy se používají v případě úniku chemických látek/směsí do okolního prostředí. V případě úniku je nutné postupovat dle 
následujících instrukcí:

 Lokalizovat únik a zamezit dalšímu šíření uniklé látky (obsypáním vhodným sorpčním materiálem obsaženým v havarijní soupravě)
 Pro zamezení úniku do kanalizačního řádu překrýt kanalizační vpustě nepropustnou fólií
 Únik, rozlití a úkapy malého množství látek likvidujte za použití předepsaných ochranných pomůcek, asanačními prostředky podle 

havarijního plánu
 Asanaci provádět v předepsaných ochranných pomůckách: gumové rukavice, uzavřená obuv, příp. ochranné štíty, brýle, 

ochranné masky apod.
 Prostřednictvím úklidových prostředků umístit směs sorbentu a chemikálie do PE pytlů, popřípadě sudů
 V dalších krocích se řídit dle  všeobecných postupů při  likvidaci havárie.

3. Havarijní soupravy využívat pouze v souladu s Všeobecnými postupy při likvidaci havárie, které jsou umístěny u souprav a umístění 
souprav je zakreslené v níže uvedeném plánku areálu (označené červeným kroužkem)

4. V případě havarijního úniku provozních kapalin se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek v TTA; 
náklady na úklid budou dodavateli přeúčtovány.

14. Ochrana ovzduší

1. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy.

2. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni písemně sdělit příslušnému zaměstnanci TTA rizika svých činností v areálu TTA ve vztahu k ŽP 
(např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístění látek regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, radioaktivních 
látek, azbestu, atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení těchto rizik.

3. Zaměstnanci dodavatele nesmí v areálu TTA znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností.

4. V areálu TTA je zakázáno používání perchloretylenu a látek na bázi PCB

5. V případě zjištění úniku škodlivých látek do ovzduší okamžitě uvědomit zaměstnance vrátnice, který bude bezprostředně informovat 
odpovědnou osobu. Dále bude postupováno dle interní řídící dokumentace (provozní řád z hlediska ovzduší, BOZP, PO  apod.) Tato 
dokumentace stanovuje detailně postup v případě vzniku havarijní situace, včetně zajištění informovanosti dotčených správních orgánů.

6. V případě výskytu vyšší prašnosti, informovat neodkladně zaměstnance vrátnice a dle rozhodnutí odpovědné osoby TTA budou učiněna 
následná opatření (např. zkrápění apod.) Veškeré náklady budou dodavateli přeúčtovány.



15. Umístění havarijních souprav

16. Kontaktní informace

V případě, že je nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním bezpečnosti zaměstnanců dodavatele nebo zajištěním 
bezpečnosti zaměstnanců v areálu TTa v důsledku činnosti dodavatele, a příslušné informace nejsou obsaženy v těchto podmínkách, nebo 
v Povolení, obracejte se na následující osoby:

Vedoucí oddělení Výroby tepla Pavel Berka                                             tel.: 296/775 206830

Směnový mistr                                                                           dle směny                                               tel.: 261/602 290805

Technik BOZP/PO Ing. Ladislav Tumpach                          tel.: 288 / 605 510209

Vedoucí oddělení Rozvodů tepla Stanislav Balík                                       tel.: 234 / 606 932728 

Specialista ochrany životního prostředí Ing. Milan Tippl                                       tel.: 251 / 607767463 

17. Ostatní informace

Tento dokument je v rámci organizace dodavatele a struktury jeho dalších subdodavatelů volně šiřitelný s podmínkou vyloučení jakýchkoliv změn, 
které jsou vyhrazeny společnosti TTA.

Dodavatel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci / subdodavatelé na majetku objednatele nebo třetích 
stran, na zdraví a životě fyzických osob a životního prostředí při pracích na realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s nimi a při pohybu 
dodavatele (zaměstnanců i subdodavatelů) v prostorách objednatele. Dále se dodavatel zavazuje uhradit veškeré náklady plynoucí z těchto škod, 
včetně případných sankcí uložených orgány státní správy v souvislosti s těmito škodami.

Dodavatel je povinen neprodleně hlásit zásadní změny v oblasti ISŘ, které vzniknou po odeslání dotazníku Způsobilost dodavatele v oblasti ISŘ, 
jež je součástí prvotní objednávky nebo smlouvy. V případě změn je na webových stránkách TTA k dispozici ke stažení Dotazník – Způsobilost 
dodavatele v oblasti ISŘ (www.tta.cz v záložce INFOSERVIS – Dokumenty pro dodavatele).

Účinnost těchto podmínek pro dodavatele začíná uzavřením smluvního vztahu s Teplárnou Tábor,a.s. nebo vystavením objednávky TTA na 
dodávku služeb realizovaných na území areálu nebo majetku TTA.

Za nedodržení stanovených podmínek v těchto Pravidlech jakýmkoliv Zhotovitelem je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč za každý 
zjištěný případ.

Po podepsání těchto podmínek obdrží dodavatel minimálně jeden výtisk. Těmito podmínkami musí být v jedné písemné kopii vybaven pověřený 
zástupce dodavatele. 

Podmínky vydány dne: 01.02. 2012       

Aktualizace byla provedena dne 01.10.2016

http://www.tta.cz/


18. Důležitá telefonní čísla:

Jak organizovat přivolání rychlé lékařské pomoci (RLP)?

- zjistěte skutečný stav postiženého a snažte se zajistit obnovu životně důležitých funkcí,

- ihned volejte příslušný dispečink pro přivolání RLP a podrobně popište:
stav postiženého včetně místa, kde se postižený nachází a zajistěte ostatními zaměstnanci navigaci sanitky před vchodem do 
budovy až přímo na místo.

! Jen včasným a rozvážným jednáním pomůžete zachránit lidský život!

Při vážném ohrožení života a zdraví volejte:

rychlá lékařská pomoc (RLP) 0 – 155 

Další důležitá čísla:

hasiči ČR 0 - 150
policie 0 - 158

                                SOS                                         0 – 112

Důležitá telefonní čísla TTA :

dispečink – velín z venku                                              381 417  222 
dispečink – velín ze vnitř                                               249
vrátnice – ostraha                                                         256 
ohlašovna požáru  velín                                                333

Nezapomeňte:
Číslo 0-155 (0-150, 0-158) můžete volat z každého firemního telefonu, i když nemá oprávnění na 0
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