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11..  ÚÚvvoodd  

11..11  ÚÚččeell   

Účelem předpisu je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob při pobytu a pohybu v areálech 
společnosti a pro tento účel stanovit základní bezpečnostní pravidla. 

 

11..22  RRoozzssaahh  ppllaattnnoosstt ii   

1.2.1 Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a pracovníky jiných organizací, kteří 
v provozech a prostorách společnosti plní své povinnosti vyplývající z obchodních a jiných smluv. 

 
1.2.2 Všichni zaměstnanci společnosti musí být s touto směrnicí prokazatelně seznámeni. 
 
1.2.3 Pracovníci jiných organizací musí být s touto směrnicí prokazatelně seznámeni a povinnost jejího 

dodržování musí být vhodným způsobem transponovány v obchodní nebo jiné uzavřené smlouvě. 
 
1.2.4 Neplnění ustanovení této směrnice ze strany zaměstnanců společnosti může být považováno za porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve 
smyslu zákoníku práce nebo porušením smluvního ujednání, pokud k takovému porušení dojde ze strany 
pracovníků jiných organizací. 

 
1.2.5 Jiné osoby mohou v prostorách společnosti pobývat nebo se pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance 

společnosti, proto se na tyto osoby (návštěvy) tato směrnice přímo nevztahuje. 
 

1.2.6 Tato směrnice se dále nevztahuje na pracovníky státních a správních orgánů (policie ČR, celníci a jiné 
kontrolní orgány), jejichž činnost a chování při výkonu jejich pravomocí upravují speciální obecně závazné 
právní předpisy. 
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22..  ZZkkrraattkkyy  aa  ppoojjmmyy  

 
Zkratka / Pojem Vysvětlení 

Společnost  ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 
ZP Zákoník práce 
ČR Česká republika 
PO Požární ochrana 

Zaměstnanec spole čnosti  Fyzická osoba, která je v pracovněprávním vztahu se společností na základě pracovní 
smlouvy nebo dohody, popř. fyzická osoba, která zastává pracovní pozici ve společnosti 
na základě jiných dohod a smluv. 

Pracovník jiné organizace  Kontraktor a veškeré osoby, které jménem kontraktora poskytují konkrétní plnění 
společnosti. 

Kontraktor  Právnická nebo fyzická osoba, která je v obchodněprávním nebo občanskoprávním vztahu 
se společností a jako smluvní strana (dlužník) poskytuje, respektive je povinna poskytovat 
smluvní (popř. ze smluvního vztahu vyplývající zákonné) plnění společnosti. 

Návštěva Osoba či skupina osob (exkurse) pohybující se v doprovodu zaměstnance společnosti v 
areálu společnosti. 

Vedoucí úseku  V případě výrobní sekce je jím příslušný vedoucí provozu, u budov pak příslušný správce 
budovy. 

 

33..  ZZáákkllaaddnníí  bbeezzppeeččnnoossttnníí  pprraavviiddllaa    

33..11  ZZáássaaddyy  ppoohhyybbuu  aa  ppoobbyyttuu  oossoobb    

 
3.1.1 Při pohybu v areálu společnosti lze používat jen hlavní komunikace a chodníky. Tam, kde není zřízen 

chodník, je třeba k chůzi použít levou stranu komunikace. Každá osoba je povinna používat pro cestu na 
pracoviště nejkratší a bezpečnou cestu, s kterou je prokazatelně seznámena svým nadřízeným. Každá 
osoba je povinna chovat se při pohybu po komunikacích tak, aby neohrozila druhé účastníky a 
nezpůsobila zranění sama sobě nebo se nepodílela na zranění ostatních osob. 

 
3.1.2 Při pohybu v areálu společnosti po komunikacích označených čísly a/nebo  písmeny, které nezasahují do 

výrobního prostoru, se nevyžadují žádné OOPP. 
 

3.1.3 Koleje lze přecházet jen na označených železničních přechodech a přejezdech. Při přecházení kolejí je 
nutno dbát výstražných znamení jak zvukových, tak světelných. 

 
3.1.4 Nelze svévolně vstupovat do provozních souborů a jiných prostorů, které nejsou místem výkonu práce. 

Pro vstup do provozních souborů je třeba dodržovat ohlašovací povinnost. Ohlášení se provádí těsně 
před vstupem a to zápisem do knihy ohlášení, která je umístěna na určeném místě příslušném k danému 
provoznímu souboru. Vstup do provozního souboru umožní svým podpisem  směnový manažer, mistr 
daného úseku nebo pověřený operátor, který vstupujícímu předá nezbytné pokyny. 

 
3.1.5 Před zahájením jakékoliv práce na zařízení je nutno vyžádat si předem písemné povolení k práci od 

směnového mistra daného úseku nebo směnového manažera nebo jím pověřeného zaměstnance. Bez 
takového povolení nelze práce zahájit (detailně řeší směrnice č. 435 „Povolení k práci“). 

 
3.1.6 V prostorách s nebezpečím výbuchu je nutné používat pouze pracovní prostředky, které jsou zhotoveny 

pro práci v takovém prostředí, tzn. v „nevýbušném provedení“, a tedy nemohou být zdrojem výbuchu ani 
požáru (např. baterka apod.). Pokud nejsou tyto pracovní prostředky v nevýbušném provedení (tzn., 



 
 

 
 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s., Záluží 2, 436 01 Litvínov 

SSmměěrrnniiccee  čč..  440022  „„ PPoobbyytt   aa  ppoohhyybb  oossoobb  aa  jj íízzddnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  vv  aarreeáálluu  ČČEESSKKÉÉ  
RRAAFFIINNÉÉRRSSKKÉÉ,,  aa..ss..““   

 

Naposledy vytištěno 19.2.2018 13:14:00 Strana 6 (celkem 10) 
 

pokud nemají atest o přezkoušení výbušnosti), je zakázáno je používat a vnášet do prostorů 
s nebezpečím výbuchu, a to i ve vypnutém stavu, např. mobilní telefony. Výjimky jsou řešeny ve směrnici 
č. 435 „Povolení k práci“. 

 
3.1.7 Nelze vstupovat bez povolení do uzavřených prostor a prostor pod úrovní terénu - hrozí nebezpečí otravy 

plynem nebo udušení. Pro případný vstup do těchto prostor je třeba vždy vyžádat povolení k práci a 
dodržovat předepsanou vybavenost (vhodnou a nutnou) OOPP - viz směrnice č. 408 „Bezpečnostní 
zajištění vstupu a práce v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu“  

 
3.1.8 Nelze vstupovat ani se pohybovat po technologickém zařízení (aparáty, potrubní rozvody, rotační stroje, 

apod.) kromě míst a prostorů k tomu určených nebo povolených v „Povolení k práci“. Stejné omezení platí 
i pro případ vstupu nebo pohybu po izolaci, kdy by tato činnost vedla k jejímu následnému poškození.  
Výjimkou jsou pouze případy vyvolané potřebou vykonat v těchto místech určitou práci, avšak jen za 
podmínek stanovených v „Povolení k práci“. 

 
3.1.9 Vstup do elektrorozvoden společnosti je povolen pouze osobám s elektrotechnickým vzděláním a 

kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., §5 a výše (dále jen osoba znalá), které v nich vykonávají pracovní 
činnost související s údržbou, výstavbou a nebo z důvodu preventivních kontrol. 
Ostatním osobám, které tuto kvalifikaci nemají a současně v elektrorozvodnách neprovádějí výše 
uvedenou pracovní činnost, je vstup přísně zakázán (v případě potřeby je vstup ostatních osob dovolen 
jen na nezbytně nutnou dobu a v doprovodu osoby znalé, která takového pracovníka má trvale pod 
přímým dohledem a kterého osoba znalá prokazatelně poučila o rizicích z pohybu a pobytu v těchto 
prostorách). 
Pro zajištění proti jakémukoliv neoprávněnému zásahu jsou elektrorozvodny trvale uzamčeny. 

 
3.1.10 Při výkonu běžné - standardní práce a kontrolních pochůzek v provozních souborech je třeba používat 

základní vybavení OOPP uvedené pro zaměstnance společnosti ve směrnici č. 415 „Povinnost používání 
OOPP v prostorách a na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“ a pro pracovníky jiných organizací ve 
směrnici č. 422 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“. 

 

33..22  ZZáássaaddyy  ppoohhyybbuu  jj íízzddnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  

3.2.1 Za bezpečnou jízdu ve společnosti plně zodpovídá řidič vozidla. Pro provoz na komunikacích společnosti 
platí obecně závazné právní předpisy České republiky upravující problematiku provozu na pozemních 
komunikacích a následující odchylky stanovené interní úpravou. 

 
3.2.2 Nejvyšší dovolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje je 40 km/h v litvínovské i kralupské rafinérii, 

pokud není místní úpravou stanoveno jinak. 
 
3.2.3 Železniční přejezdy jsou v areálu společnosti značeny dopravní značkou „Výstražný kříž“ pro železniční 

přejezd bez závor jednokolejný nebo vícekolejný. 
Je přísně zakázáno vjíždět na železniční přejezd v případech, kdy svítí červené výstražné světlo. Tento 
zákaz lze porušit jen v případě, že na železničním přejezdu se nachází zaměstnanec drážního posunu a 
provádí regulaci dopravy žlutým praporkem.  

 
3.2.4 Přejezdy neoznačené dopravní značkou „Výstražný kříž“ se používají k přejezdu pouze výjimečně, a 

protože posunující soupravy zde nedávají výstražné znamení, jsou řidiči vozidel povinni dbát zvláštní 
opatrnosti a sami si zajistit bezpečný přejezd kolejiště v uvedeném případě. 

 
3.2.5 Podjezdy pod potrubními mosty křižující komunikace nejsou označeny dopravní značkou při vyšším 

průjezdním profilu, než je 4,4 m. 
 
3.2.6 Řidič vozidla nebo pojízdného stroje je povinen: 

• mít příslušnou kvalifikaci a platné zkoušky a osvědčení k obsluze vozidla či stroje (pokud tak 
stanoví obecně závazný právní předpis), 
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• dát přednost sanitním vozům a hasičské technice, a také vozidlům využívajícím zvláštní výstražné 
světelné nebo zvukové znamení (modrý maják apod.), 

• nevjíždět bez povolení do objektů nebo výrobních prostor, 
• nestát a neparkovat na areálových komunikacích. Je-li to nezbytné, musí se nahlásit omezení 

provozu HZS, 
• vyžádat si určení dopravní trasy pro přepravu zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů do 

společnosti od správy komunikací UNIPETROL RPA, s.r.o. nebo SYNTHOS Kralupy a.s., 
• zajistit, aby dlouhé náklady např. potrubí, kulatina, tyče apod. nebyly ani z části vlečeny po 

komunikaci,  
• dbát pokynů příslušníků ochrany, pracovníků správy komunikací a kontrolních orgánů společností 

UNIPETROL RPA, s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. a zaměstnanců 
ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., 

• na výzvu pracovníků zajišťujících ochranu areálů se prokázat závodním průkazem. 
• hlásit každou dopravní nehodu, při které došlo k poškození majetku či úrazu následujícím 

způsobem - zaměstnanci dle platné směrnice č. 711 „Služební motorová vozidla“ a pracovníci 
jiných organizací prostřednictvím své kontaktní osoby v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s., 

• dodržovat zákaz parkování v objektech technologického zařízení a pod potrubními mosty, 
• mít při vjezdu do areálu společností vozidlo vybaveno speciální jednorázovou nebo trvalou 

propustkou. 

33..33  RRuuččnníí  vvoozzííkkyy  

• Osoba tlačící nebo táhnoucí ruční vozík o celkové šířce větší než 600 mm musí jít při pravém 
okraji komunikace. 

• Za snížené viditelnosti musí být tato osoba nebo vozík označeni na levé straně neoslňujícím bílým 
světlem. 

33..44  JJíízzddaa  nnaa  kkoollee  

3.4.1 Cyklisté smějí jet nebo mohou vést jízdní kolo jen jednotlivě za sebou. Cyklista nesmí: 
 

• jet po chodníku, 
• jet bez držení řídítek, 
• držet se za jízdy jiného vozidla, 
• jet v těsné blízkosti za motorovým vozidlem, 
• vést za jízdy druhé kolo, ruční vozík a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola 

nebo ohrožovaly jiné osoby. 
 
3.4.2 Na jednomístném kole není dovoleno jezdit ve dvou. 
 
3.4.3 Je zakázáno jezdit na kole za nepříznivých klimatických podmínek (sněžení, náledí, mlha apod.) nebo 

obecně při vyhlášení tzv. „zimních opatření“, která v jednotlivých areálech vyhlašuje správce areálu. 
 
3.4.4 Je zakázáno vjíždět na jízdním kole do výrobních jednotek. 

 
3.4.5 Výjimku mají tříkolky přidělené výrobní sekci pro svoz vzorků, které mohou vjíždět do výrobních jednotek, 

pohybovat se však mohou pouze po páteřních komunikacích uvnitř těchto jednotek. Je přísně zakázáno 
vjíždět mezi výrobní zařízení, kde hrozí pracovní úraz nebo kolize se zařízením s jeho případným 
poškozením. Vzhledem k riziku vzniku statického náboje je zakáz áno p ři pohybu ve výrobních 
jednotkách používat reflexní vestu . 

 
3.4.6 Za technický stav jízdního kola zodpovídá účastník jízdy, jízdní kolo musí být vybaveno dle platné 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů. 
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3.4.7 V případě použití soukromého jízdního kola pro cestu do práce a zpět na komunikacích uvnitř Areálu 
chemických výrob Kralupy a Chemparku Záluží, se cyklistům doporučuje používat cyklistickou ochrannou 
přílbu s nasazeným a pevně utaženým podbradním páskem.  

 
3.4.8 Při pohybu v areálu společnosti je zakázáno používat koloběžky, lyže, brusle, skateboardy popřípadě jiné 

podobné sportovní náčiní. 
 
3.4.9 Veškeré osoby pohybující se po areálových komunikacích  v Areálu chemických výrob Kralupy a 

Chemparku Záluží na jízdních kolech, motokolech, tříkolkách nebo mopedech jsou povinny používat 
reflexní vestu či jiné reflexní prvky splňující požadavky normy (ČSN EN ISO 20471), jsou akceptovatelné i 
reflexní vesty, které splňující požadavky normy ČSN EN 471. Reflexní vesta musí být nošena na trupu 
přes svrchní oděv. Reflexní vesta je bezpečnostní prvek s vysokou viditelností, určený pro ochranu 
účastníků v dopravě a splňující evropské normy. 

 

33..55  KKoouuřřeenníí  nnaa  úúzzeemmíí  ssppoolleeččnnoosstt ii   

Na území společnosti je kouření zakázáno (viz řád č. 001 „Pracovní řád“ a směrnice č. 711 „Služební 
motorová vozidla). Zákaz platí i tam, kde se pracuje s otevřeným ohněm např. při svařování apod. 

Zákaz kouření neplatí v místech označených verifikovanou vývěskou „Kouření povoleno“. 
Prostory - místa povoleného kouření, povoluje příslušný vedoucí úseku ve spolupráci se  specialistou  

BOZP a PO z oddělení HSQ společnosti v příslušné lokalitě. 
Zákaz kouření se vztahuje i na volná prostranství, kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů i na 

pracoviště, kde je kouření povoleno, ale pracují tam nebo se dočasně nacházejí také nekuřáci. 
Porušení zákazu kouření je považováno za velmi hrubé porušení pracovní kázně v souladu s platnými 

ustanoveními ZP a život ochraňujícími pravidly (Life-Saving Rules). 
Stejný zákaz platí i na území UNIPETROL RPA, s.r.o. a SYNTHOS Kralupy a.s. 

 

33..66  AAllkkoohhooll   aa  jj iinnéé  nnáávvyykkoovvéé  llááttkkyy  

Je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu, nebo návykových látek do Areálu chemických výrob Kralupy 
a Chemparku Záluží a požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky na pracovištích společnosti 
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Rovněž je přísně zakázáno tyto nápoje a návykové látky vnášet do areálů výše 
uvedených společností. 

Porušení těchto zákazů může být považováno za hrubé porušení  povinností vyplývajících z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. V případě zjištění takového porušení u pracovníků 
jiné organizace může být takové jednání považováno za podstatné porušení obchodní nebo jiné uzavřené 
smlouvy. 

 

33..77  DDaallššíí  uussttaannoovveenníí  

Fotografování, filmování či pořizování videozáznamů technologických zařízení, budov aj. objektů 
dislokovaných v areálech společností1 je zakázáno. 

Ve zvláštních případech, pro účely zhotovení dokumentace, lze fotografování povolit vedoucím výrobní 
sekce rafinerie v dané lokalitě, a to na základě odůvodnitelného písemného požadavku. Povolení kontraktorům se 
vydává jen na omezenou dobu a vztahuje se jen na určené objekty ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. uvedené 
v povolení. 

Povolení fotografovat vybraným sekcím a oddělením ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. je zpravidla vydáváno 
bez časového omezení. 

                                                           
1 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., UNIPETROL RPA, s.r.o., SYNTHOS Kralupy a.s. 
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Fotografování, filmování či pořizování videozáznamů pro sdělovací prostředky podléhá předchozímu 
písemnému povolení PR. 

Pracovní předměty, které jsou majetkem společnosti, musí být při přenášení branou podniků vybaveny 
jednorázovou nebo trvalou propustkou. 

 

44..  DDůůlleežžii ttáá  tteelleeffoonnnníí  ččííssllaa  

  Litvínov   Kralupy 
HZS  112, 150      150 
Lékařská záchranná služba   112, 155      155 
Policie ČR     112, 158      158 
 
Dispečink SYNTHOS Kralupy a.s.  315 713 041 
Dispečink UNIPETROL RPA, s.r.o. 476 163 111, 476 163 112 
Směnový manažer Kralupy   315 713 437 
Směnový manažer Litvínov  476 166 388 
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55..  SSoouuvviisseejj ííccíí  ddookkuummeennttaaccee  

55..11  OObbeeccnněě  zzáávvaazznnéé  pprráávvnníí  ppřřeeddppiissyy  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), v platném znění 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 
znění 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj ů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spoj ů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
 

55..22  IInntteerrnníí  ddookkuummeennttaaccee  

Řád č. 001 „Pracovní řád“ 
Rozhodnutí G Ř č. 01/2015 „Postup pro provádění zkoušek na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek“ 
Směrnice č. 408 „Bezpečnostní zajištění vstupu a práce v uzavřených prostorech a pod úrovní terénu“ 
Směrnice č. 415 „Povinnost používání OOPP v prostorách a na pracovištích ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.“ 
Směrnice č. 422 „Bezpečnostní pravidla pro pracovníky jiných organizací“ 
Směrnice č. 435 „Povolení k práci“ 
Směrnice č. 711 „Služební motorová vozidla“ 
 

55..33  AArreeáálloovváá  ddookkuummeennttaaccee  

S-74 „Dopravní řád“ 
S402 „Bezpečnostní pravidla v Chemparku Záluží“ 
 
Poznámka: dokumentace je dostupná na intranetových stránkách Dokumentačních a archivních služeb v části 
„Externí dokumentace na úseku BP…“. 


