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Smluvní podmínky BOZP pro dodavatele do společnosti DS Smith 

Packaging Czech Republic s.r.o. 

 

1) Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy v oblasti péče o životní prostředí, v souladu s 

environmentální politikou a politikou jakosti Integrovaného systému řízení DS Smith Packaging Czech 

Republic s.r.o. (dále jen ČSN EN ISO 14001:1996 a ČSN EN ISO 9001:2009 

2) V oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí v areálu Odběratele je Dodavatel povinen: 

- Zúčastnit se školení BOZP a PO před zahájením prací, které provede pověřený pracovník Odběratele. 

- Informovat své zaměstnance o tom, že jsou povinni respektovat veškeré pokyny a nařízení vydané 

Odběratelem, zejména při havarijních stavech, ohrožení životního prostředí, života a zdraví osob v areálu a 

při ohrožení majetku Odběratele. 

- Dodržovat pracovní instrukce a předpisy příslušného pracoviště, kde plní své smluvní povinnosti. Zejména 

povinnosti stanovené v pracovních instrukcích PI-2-05/07 - Bezpečnostní pravidla pro externí firmy 

dlouhodobý vstup a PI-2-05/08 - Bezpečnostní pravidla pro externí firmy krátkodobý vstup. Dále se zavazuje 

písemně uvést možná rizika ohrožení zdraví pro DSS, která vzniknou z jeho činnosti. 

- Dodržovat bezpečnostní požadavky na osobní ochranné pracovní pomůcky (reflexní vesta žluté barvy, 

ochranná obuv minimálně kategorie S1, ochrana sluchu na hlučných pracovištích, aj.) mimo administrativní 

prostory. 

- Udržovat pořádek a čistotu. 

- Dodržovat legislativní požadavky, aby nebyla ohrožena jakost spodních a povrchových vod. 

- Dodržovat zákaz mytí svých vozidel v areálu Odběratele. 

- Zajistit, aby se zaměstnanci Dodavatele zdržovali a vstupovali jen na místa, která byla Odběratelem pro 

plnění smlouvy určená. Do jiných prostor areálu Odběratele (zejména výrobní či skladovací haly, apod.) je 

Dodavatel oprávněn vstupovat pouze po předchozí povolení vstupu příslušným vedoucím daného úseku nebo 

jeho zástupcem. 

- Hlásit Odběrateli každý pracovní úraz a dopravní nehodu vzniklou v areálu Odběratele a přizvat k šetření 

mimořádných události pověřené zaměstnance Odběratele. 
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- Respektovat zákaz přinášení alkoholických nápojů a používání alkoholických nápojů a ostatních návykových 

látek na pracovištích Odběratele. 

- Respektovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v areálu Odběratele. 

- Odběratel si vyhrazuje právo udělení pokuty 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany životného prostředí způsobené zaměstnanci Dodavatele 

- V Jílovém u Děčína, dne 1.4.2014. 

 
 
 

 


