
 

 

Pokyny pro dodavatele a návštěvníky provozu Chanov  
společnosti KERAMOST, a.s. 

 
Osoby plnící úkoly jiných organizací a osoby zdržující se v areálu společnosti KERAMOST, a.s., 
jsou povinny dodržovat právní předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany při práci, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí (zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky, vládní nařízení, 
zákon o požární ochraně, jakož i zásady bezpečného chování na pracovišti a stanovené pracovní 
postupy tak, aby neohrožovaly zdraví a život svůj i ostatních osob, nepoškozovaly životní prostředí 
a nezpůsobily ekologickou újmu. 
 
Všeobecné zásady: 

• Do provozu Chanov vstupující a vjíždějící návštěvy nahlásí na vrátnici při příchodu své 
jméno a jméno osoby, kterou přišly nebo přijely navštívit. Ostraha vše zaznamená  do 
formuláře a vydá písemné poučení o bezpečném pohybu v areálu společnosti KERAMOST, 
a.s.– Bezpečnostní pokyny. 

• Do administrativní budovy provozu vstupují návštěvy samostatně poté, co na ně ostraha 
telefonicky upozorní navštíveného zaměstnance provozu. 

• Návštěvy k zaměstnancům v provozu, údržbě jsou ostrahou ohlášeny navštívenému 
zaměstnanci provozu, který si osobně návštěvu vyzvedne na vrátnici a poté odvede k místu 
jednání nejkratší bezpečnou cestou, případně určí zaměstnance, který toto provede místo 
něho. Po skončení jednání doprovodí nebo zajistí doprovod návštěvníka na vrátnici. 

• Dbát zvýšené pozornosti při chůzi, zejména při sestupování po schodech, na výrobních 
pracovištích. 

• Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích a v pracovní době i 
mimo tato pracoviště. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu (i v dopravních prostředcích) 
vyjma míst označených jako „Místo vyhrazené pro kouření“. 

• Zákaz pořizování snímků a videozáznamů v celém areálu. 
• Nezastavovat únikové, evakuační, hlavní cesty, východy a přístupy k hasicím zařízením, el. 

rozvaděčům a hl. uzávěrům (plynu, vody, páry apod.) žádnými předměty, ani materiálem. 
Tyto prostory musí zůstat trvale volné a přístupné. 

• Nahlásit kontaktnímu zaměstnanci společnosti každý úraz, ke kterému došlo v době plnění 
úkolů nebo pobytu v areálu. Účinně spolupracovat při objasňování jeho příčin, sepsání 
záznamu o úrazu i v případě dalšího vyšetřování. 

• Externí zaměstnanci a osoby, které se zdržují v areálu společnosti jsou povinni používat 
ochranné pracovní pomůcky. Bez dodržení veškerých zmíněných zásad a opatření nesmí 
zahájit práci v areálu společnosti. 

• Areál společnosti je monitorován kamerovým systémem za účelem dohledu plynulého 
provozu, dodržování stanovených pravidel a zajištění ochrany instalovaných zařízení. 

• Všechny osoby jsou povinny respektovat zákazy vstupu do prostorů označených 
bezpečnostním značením. 

• V případě, že dojde zaviněním externích osob k jakékoli ekologické újmě v areálu 
KERAMOST, a.s. zavazuje se externí firma (např. dodavatel, přepravce) zajistit nápravu 
vzniklé škody včetně všech finančních úhrad. 

• Dětem do 15 let zajistit odpovědný dozor dospělé osoby (společnost KERAMOST, a.s. ani 
její zaměstnanci tuto odpovědnost nepřebírají). 

 
 

 



 

 

1. Provoz na komunikacích společnosti 
 
a) Komunikace 

• V celém areálu provozu Chanov je povolena max. rychlost 30 km/h, v objektech 10 
km/h. 

• Komunikace musí být stále volně, dle daného dopravního prostředku, průjezdné a 
v tomto průjezdném profilu se nesmí skladovat žádné materiály. 

• Na všech komunikacích uvnitř provozu se jezdí vpravo. 
• Chodci jsou povinni používat vyznačené chodníky, pokud vyznačeny nejsou, 

používají levý okraj vozovky. 
• Pokud je umožněn vjezd automobilem do areálu, respektovat povolenou rychlost, 

z důvodu nezvyšování koncentrací škodlivých látek v pracovním prostředí 
zaměstnanců vjíždět do výrobních hal, pouze v nevyhnutelných případech 
(naložení/vyložení nákladu), při nutném vjezdu do výrobních hal nenechávat 
zbytečně běžet motor vozidla, k parkování používat vyhrazená parkoviště, případně 
jiné, kontaktní osobou společnosti určené zpevněné plochy. 

• Všechna vozidla cizích organizací zabezpečující dovoz surovin a materiálů a odvoz 
hotových výrobků se prokazují na vrátnici doklady od nákladu. 

• Při kontrole přijíždějících vozidel navede ostraha vozidlo tak, aby neomezovalo 
plynulý provoz po komunikacích provozu. 

• Vjezd vozidel cizích organizací, zabezpečujících služby pro provoz, do areálu 
provozu povoluje zaměstnanec provozu, který službu objednal. 

• Povolení k vjezdu není třeba pro vjezd integrovaných záchranných sborů ČR. 
 

b) Parkování 
• Parkovací plocha pro vozidla návštěv či dodavatele je stanovena při objektu 

administrativní budovy. Parkování na jiném místě než je stanoveno, určí navštívený 
zaměstnanec provozu. 

 
c) Pokyny pro řidiče – nakládka/vykládka 

• Řidič se na vrátnici prokáže dodacím listem. Ostraha vydá písemné poučení o 
bezpečném pohybu v areálu společnosti KERAMOST, a.s.– Bezpečnostní pokyny. 
Přesune se dál do prostoru nakládky/vykládky, kde je vždy povinen se nejprve 
nahlásit příslušnému zaměstnanci a předat mu dokumentaci. 

• Nakládku a vykládku řídí zaměstnanec, který službu objednal nebo zaměstnanec 
expedice hotové výroby. 

• Řidič, pokud opustí vozidlo, je povinen si v místě nakládky/vykládky obléknout 
reflexní vestu. 

• Při nakládce/vykládce musí být zadní kola řádně zajištěna bezpečnostním klínem. 
• Řidič je povinen poskytnout vozidlo připravené pro nakládku/vykládku a odpovídá za 

čistotu ložné plochy vozidla. 
• Uvedení vozidla do provozu je při nakládce/vykládce zakázáno. Pokud je 

nastartování vozidla nutné, odpovědná osoba za nakládku/vykládku musí být 
informována a nakládka/vykládka bude přerušena. 

• V průběhu nakládky/vykládky řidič zůstává ve vyhrazeném prostoru. Na základě 
dodacího listu kontroluje celistvost obalů a kompletnost zboží při nakládce/vykládce. 

• Řidič je povinen dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazených míst pro kouření, 
oprav vozidel, likvidace odpadu mimo vyhrazené a označené kontejnery a z důvodu 
jejich bezpečnosti pohyb po areálu vyjma administrativní budovy a expedice. 



 

 

• Řidič je povinen po nakládce zkontrolovat vozidlo zda je připraveno k odjezdu a je-li 
odstraněn bezpečnostní klín. 

 
2. Pokyny pro případ úniku nebezpečných látek 

• V případě, že jsou ohroženy životy nebo zdraví osob, zajistěte jejich evakuaci mimo 
nebezpečný prostor, poskytněte první pomoc a vyhledejte nejbližšího 
zaměstnance provozu, který přivolá lékaře. 

• Zajistěte, aby k úniku dále nedocházelo. 
• Zamezte šíření uniklé látky, zejména do kanalizace, použijte havarijní pomůcky 

nebo vyhledejte nejbližšího zaměstnance provozu, který zajistí použití havarijních 
pomůcek. 

• Zajistěte rozsah havárie. 
• Vyhledejte nejbližšího zaměstnance provozu a informujte ho o vzniku havárie. 

Popište místo a rozsah havárie a druh uniklé látky. 
 

Důležitá místní a mobilní telefonní čísla 
 

 klapka Telefonní čísla Mobilní čísla 
Ostraha provozu - vrátnice 710 +420 476 140 140 - 
Expedice 711 +420 476 140 141 - 
Vedoucí provozu 717 +420 476 140 147 +420 608 263 029 
Nákup surovin a obalů 299 +420 476 422 699 +420 731 639 587 
Technik BOZP a požární 
ochrana 205 +420 476 442 605 +420 724 727 054 

Telefonní 
přístroje jsou 
umístěny 
v kancelářích 
a na vrátnici 

Životní prostředí 217 +420 476 442 617 +420 602 283 711 
 

 
Zpracoval a schválil: 
 
Ing. Lukáš Horyna 
Technik BOZP a závodní 
 
Dne 21. února 2017 v Mostě 
 
 

Níže podepsaný souhlasí s dodržováním těchto pokynů a zavazuje se proškolit své 
zaměstnance / řidiče. 

 
 
Datum: .......................................... 
 
 
 
 
Podpis: ............................................ 


