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Seznámení externích firem s požadavky BOZP, PO a EMS 

v areálu Letiště České Budějovice společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 

Pověřená osoba společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. (dále jen JLČB a.s.), která je odpovědná  
za činnost externí firmy, seznámí zástupce této firmy před zahájením prací s požadavky na zajišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (EMS), a provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců plnících úkoly na jednom pracovišti a postupu k jejich zajištění, 
včetně předání informace o rizicích ve smyslu § 101, odst. 3, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Povinnosti zaměstnanců externí firmy: 

• Seznámit se s místem provádění prací, s místními provozními podmínkami a riziky vyplývajícími z činností 

prováděných zaměstnanci JLČB a.s. 

• Předat písemně informace o rizicích možného ohrožení života a zdraví, vyplývajících z činností externí firmy. 

• Zajistit, aby činnosti a práce zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně 

byli chráněni také zaměstnanci JLČB a.s. 

• Zajistit, aby zaměstnanci byli seznámeni s pracovním postupem prováděných prací ještě před zahájením 

prací a byli si vědomi své odpovědnosti, zejména při odborných činnostem na zařízení JLČB a.s. 

• Dodržovat pokyny vyjádřené bezpečnostními značkami a informacemi. 

• Používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. 

• Nevstupovat na výkon práce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, tyto do areálu nevnášet. 

• Dodržovat zákaz kouření a prací s otevřeným ohněm v areálu, kromě vyhrazených míst. 

• Dodržovat dopravní značení a další pokyny k provozu na pozemních komunikacích v areálu. 

• Dodržovat zákaz vstupu do neveřejného prostoru a objektů, které nejsou určeny k provádění prací. 

• Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. 

• Počínat si tak, aby nezavdali příčinu vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a majetek. 

• V případě nebezpečí možného ohrožení osob na pracoviště či vzniku jakékoliv situace, která vede k možné 

havárii, informovat pověřenou osobu, a to s takovým předstihem, aby bylo možno v dostatečném čase 

provést nutná opatření k odstranění nebezpečí a tím zabránit vzniku mimořádné události. 

• V případě úrazu zaměstnance externí firmy je poskytnuta první pomoc společností JLČB a.s. Vyšetření úrazu 

a jeho příčin provádí zaměstnavatel postiženého zaměstnance v součinnosti s JLČB a.s. 

• Při provádění požárně nebezpečných prací zajistit podmínky požární bezpečnosti a informovat pověřenou 

osobu o způsobu zajištění požárního dohledu po skončení prací. 

• Ukládat zařízení, materiál a chemikálie na určených místech (po domluvě s vedoucím provozního střediska, 

případně ekologa), zajistit je tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku, znečištění nebo poškození určeného 

pracoviště. 

• Seznámit se s umístěním věcných prostředků požární ochrany na daném pracovišti. 

• V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události se řídit pokyny uvedenými ve vyvěšené dokumentaci 

požární ochrany na pracovišti. 

• Po skončení pracovní činnosti uvést pracoviště do původního stavu, odstranit všechny vzniklé odpady, 

uklidit, zprovoznit všechna zařízení, řádně předat pracoviště pověřené osobě JLČB a.s. 

Další povinnosti zaměstnanců externí firmy: 

• Dodržovat zákaz pořizování jakékoliv filmové a snímkové fotografické dokumentace v areálu, výjimku 

povoluje vedení společnosti JLČB a.s. 

• Dodržovat mlčenlivost ve věcech, o kterých se při pracovní činnosti dozvěděli. 

• Zákaz vstupu na letecké pohybové plochy, pokud se nejedná o výkon práce. 

• Viditelně nosit identifikační kartu vydanou společností JLČB a.s. 
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Rizika vyplývající z činností prováděných zaměstnanci společnosti  

Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 

Prostory Riziko (riziková činnost) Opatření 

Komunikace Doprava Dodržovat dopravní značení, při chůzi se pohybovat na okraji 
vozovky nebo na chodníku 

Všechny 
prostory 

Manipulace s břemeny Dodržovat zákaz pohybu pod břemeny a v ohroženém 
prostoru manipulace. 

Letištní plocha Hluk Používat OOPP (ochrana sluchu). 

Letištní plocha Ohrožení leteckým 
provozem 

Dodržovat zákaz vstupu, případně se řídit pokyny 
doprovázející osoby. 

Všechny 
prostory 

Zakopnutí, pád osoby Dbát zvýšené opatrnosti při chůzi, zejména při sestupování 
po schodech; doporučeno používání OOPP (pracovní obuv). 

Všechny 
prostory 

Rizika vyplývající z provozu 
technických zařízení 

Používat stanovené OOPP, zdržovat se mimo ohrožený 
prostor zařízení, postupovat v souladu s pokyny výrobce 
zařízení nebo provozními předpisy. 

Všechny 
prostory 

Riziko požáru Seznámit se s vyvěšenou požární dokumentací a její 
dodržování. Používání příkazu ke svařování, mimo stálá 
svářečská pracoviště.  

Všechny 
prostory 

Různá rizika vyznačena 
bezpečnostními značkami, 
pokyny a výstrahami 

Seznámit se na konkrétním pracovišti s bezpečnostními 
značkami, pokyny a výstrahami a tyto dodržovat. 

Záznam o seznámení s požadavky při zajišťování BOZP, PO a EMS v areálu Letiště České Budějovice 

Datum Jméno a příjmení Externí firma Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

V případě seznámení pouze zástupce externí firmy, je tento povinen seznámit své zaměstnance. 

Seznámení provedla pověřená osoba společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.: 


