BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY LAFARGE CEMENT, A.S.
PRO ŘIDIČE VOZIDEL NAD 7,5 T PLATNÉ OD 15. 10. 2020
Působnost podmínek: areál společnosti Lafarge Cement, a.s. a (přiměřeně) společností Lafarge
Cement, a.s. hrazené cesty, nakládky a vykládky.
Strany:
Cementárna: Lafarge Cement, a.s.
Partner:
každá osoba (fyzická, právnická, soukromá), která není zaměstnancem Lafarge
Cement, a.s. a je vstupující, vjíždějící, vyskytující se v areálu Lafarge Cement, a.s.,
včetně Expedice nebo Lomu (dodavatelé, zákazníci, návštěvy, třetí strany).
1. Partner (i jeho smluvní partner) musí:
- seznámit prokazatelně své pracovníky a smluvní partnery s těmito podmínkami,
a dodržovat je;
- mít platné elektronické školení řidičů a jako doklad o něm Lafarge elektronickou identifikační
kartu řidiče (nebo jednorázový kód);
- respektovat dopravní značení, pravidla silničního provozu a maximální rychlostní limit v areálu
20 km/h, popř. nižší, dle místního dopravního značení;
- pohybovat se pouze po určených komunikacích, dodržovat vyznačené zákazy vstupu nebo
vjezdu, udržovat oční kontakt s řidiči mobilních prostředků v nejbližším okolí;
- přivézt si s sebou ochrannou přilbu s tříbodovým podbradním páskem, ochranné brýle,
prachotěsné brýle (v případě přefuku materiálu tlakovým vzduchem), výstražnou vestu,
pevnou obuv, a při opuštění kabiny vozidla je používat; při ruční manipulaci používat vhodné
rukavice; doporučené jsou kalhoty s dlouhými nohavicemi;
- pro výstup na cisternu vždy použít k tomu určené stabilní přístupové lávky s ochranným
zábradlím a dodržovat zákaz práce ve výškách bez ochrany proti pádu (např. při přelézání
korby); pokud na nakládacím místě nejsou přístupové lávky k dispozici, při výstupu na cisternu
zvednout její ochranné zábradlí;
- být při vykládce palet a při nakládce balených výrobků vždy minimálně 2 metry od
vysokozdvižného vozíku (VZV) a jeho vidlí, a vždy tak, aby na něj řidič VZV viděl (udržovat
oční kontakt), zcela mimo manipulační prostor vozíku, například v kabině vozu;
- pokud je možné, provést obslužné činnosti, zejm. ‘kurtování‘, z úrovně země;
- pokud je nutné na ložnou plochu vystoupit, použít pro výstup na a sestup z návěsu pojízdné
schůdky Cementárny; pouze při jejich absenci je povoleno použít přenosný certifikovaný žebřík
s protiskluzovými patkami nebo do návěsu integrovaný žebřík;
- být při jízdě, při riziku nehody nebo při riziku převrácení vozidla připoután bezpečnostním
pásem;
- zajistit, aby jím používaná vozidla splňovala právně-technické předpisy, a že jeho nákladní
vozidla budou na nakládacích místech, ve frontách nebo na parkovištích v areálu Cementárny
stát s vypnutým motorem (pokud motor v chodu nevyžaduje technologie nakládky); při zjištění,
že tomu tak není u stejného vozidla opakovaně, bude toto považováno za lehké porušení
pravidel Cementárny;
- zamezit zneužití vozidla - buď vyndáním klíčů ze zapalování a jejich uschováním nebo
uzamčením kabiny, popř. trvalým nepřerušeným dohledem na vozidlo;

- nahlásit každý pracovní úraz, nehodu či nebezpečnou situaci na tel. (416 577) 333
- pro použití telefonu či jiného komunikačního zařízení zastavit jízdu nebo chůzi na bezpečném
místě; při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí;
- dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm a předcházet úniku látek nebezpečných pro
životní prostředí; a
- dodržovat všeobecně platné předpisy.
Cementárna žádá Partnery o bezprostřední nahlášení (zákaznickému servisu, obchodnímu
zástupci, nebo v naléhavém případě na tel. (+420 416 577 333), každého pracovního úrazu,
nebezpečné situace nebo podmínek, které by mohly vést k pracovnímu úrazu, ohrožení
životního prostředí nebo škodě na majetku, a to jak v areálu Cementárny, tak v souvislosti
s Cementárnou hrazenou cestou, nakládkou nebo vykládkou zboží.
2. Partner (i jeho smluvní partner) nesmí:
- bezdůvodně se zdržovat v areálu Cementárny;
- vjíždět do Cementárny, jestliže vozidla nejedou pro materiál, nepřepravují materiál nebo větší
nářadí;
- kouřit mimo vyznačená místa.
Bez výslovného povolení (platná elektronická identifikační karta řidiče, platný průkaz
pracovníka externí firmy) nebo bez doprovodu či prokazatelného pokynu pracovníka
Cementárny, je nepovolaným osobám vstup/vjezd zakázán. Výjimku mají spolujezdci ve
vozidle, za podmínky, že v areálu Cementárny neopustí vozidlo, a že při pohybu vozidla
budou připoutáni bezpečnostním pásem. Za toto nese odpovědnost řidič vozidla.
Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za závažné porušení BOZP.
3. Protože si vážíme vašeho zdraví a životního prostředí a chceme je chránit, pochopíte, že budeme
na dodržování těchto pravidel trvale dohlížet a nemůžeme tolerovat jejich porušování.
Nastane-li porušení podmínek (viz body 1, 2), pak Cementárna:
- oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě Partnera;
- může uplatnit finanční pokutu, a to za:
- závažné porušení BOZP:
přímé ohrožení života, např.: nepoužití přístupové lávky se zábradlím při pohybu po
cisterně nebo nezvednutí zábradlí, pokud u nakládacího/vykládacího místa stabilní lávky
nejsou, přítomnost v blízkosti pracujícího/pohybujícího se VZV, práce ve výškách bez
ochrany proti pádu (např. přelézáním korby bez jištění), jízda rychlostí > 35 km/h,
nepřipoutání se bezpečnostním pásem při jízdě nebo riziku převrácení;
- finanční pokuta 5 000 Kč.
- lehké porušení BOZP:
např.: řidič nepoužívá přilbu s tříbodovým podbradním páskem a ochranné brýle, nemá
pevnou obuv, jízda rychlostí > 20 km/h a < 35 km/h;
- finanční pokuta 1 000 Kč.
3.1 Formy úhrady:
- samostatnou fakturou Partnerovi;
- vzájemným zápočtem.

3.2 Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok Cementárny na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti ze strany Partnera.
3.3 Cementárna si dále vyhrazuje právo:
- vykázat pracovníka Partnera či jeho smluvního partnera závažně porušujícího
bezpečnostní předpisy mimo areál Cementárny;
- ukončit smluvní vztah s partnerem při opakovaném závažném porušení pravidel BOZP;
- použít vlastní radar k měření rychlosti a naměřenou rychlost použít jako důkaz.
Ing. Pavel Bartejs
manažer BOZP

