
 

 

3.4 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 

Společnost YIT se vší vážností klade důraz na bezpečnost práce a ochranu zdraví nejen ve své vlastní 

činnosti, ale i v činnosti svých dodavatelů. Všichni zaměstnanci jsou oprávněni užívat bezpečné a 

zdravotně nezávadné pracovní prostředí. Poskytnout takové pracovní prostředí vyžaduje zvláštní 

pozornost zejména ve stavebnictví a ve všech s ním spojených činnostech, které by mohly ohrožovat 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Veškerá staveniště společnosti YIT jsou vybavena a řízena „Pravidly 

bezpečnosti práce YIT“. Všichni zaměstnanci YIT i všichni zaměstnanci Dodavatele společnosti YIT jsou 

povinni tato Pravidla na stavbách YIT plně respektovat. 

Pravidla bezpečnosti práce na stavbách YIT 

Dodavatel společnosti YIT je při své plánovací a realizační činnosti povinen zajistit, aby všechny osoby 

účastnící se prací na stavbě nebo osoby, které na stavbu vstupují s jeho souhlasem, dodržovali platné 

právní předpisy v oblasti BOZP, PO, Ochrany životního prostředí a Specifické požadavky společnosti 

YIT v oblasti BOZP 

Dodavatel společnosti YIT je povinen dodržovat a zajistit plnění všech pokynů a požadavků určeného 

Zástupce společnosti YIT a Koordinátora BOZP týkající se oblasti BOZP, PO a Ochrany životního 

prostředí. Jedná se zejména o úkoly, která budou stanoveny na KD stavby, KD Koordinátora BOZP a 

další dle aktuální situace v průběhu realizace stavby. 

Dodavatel společnosti YIT je povinen s dostatečným předstihem (min. 5 dní) průběžně nahlašovat před 

započetím prací na stavbě Koordinátorovi BOZP všechny osoby, které budou tyto práce realizovat. Tyto 

osoby se musí zúčastnit Školení „Bezpečnost práce ve YIT a WS index. Toto školení provádí 

Koordinátor BOZP nebo určený zástupce společnosti YIT, příp. určený zástupce Dodavatele. Dodavatel 

je povinen zajistit vhodné prostory pro provedení tohoto školení formou PC Presentace vybavené 

zdrojem elektrického proudu. 

V případě provádění činností, kde by mohlo dojít nebo již došlo k vážnému porušení předpisů v oblasti 

BOZP a vznikly zvláště nebezpečné situace, při nichž hrozí vážné poškozené zdraví osob nebo dokonce 

ohrožení jejich života je Dodavatel povinen okamžitě tyto činnosti zastavit a ohrožení odstranit. 

Při zjištění opakovaného vážného porušení předpisů v oblasti BOZP, PO a Ochrany životního prostředí 

konkrétním pracovníkem, je Dodavatel společnosti YIT povinen dotyčného pracovníka trvale odvolat ze 

stavby. 

Za vážné porušení předpisů v oblasti BOZP je považováno každé nedodržení legislativních požadavků 

platných pro oblast BOZP Dodavatelem společnosti YIT, kde v dané situaci může dojít k vážnému 

poškození zdraví nebo ohrožení života pracovníka nebo jiných osob v souvislosti s vykonáváním jeho 

činností na staveništi nebo vykonáváním činností jeho subdodavatelů. 

Za vážné porušení předpisů v oblasti PO je považováno každé nedodržení legislativních požadavků 

platných pro oblast PO Dodavatelem společnosti YIT, kde v dané situaci může dojít ke vzniku požáru 

v souvislosti s vykonáváním jeho činností na staveništi nebo vykonáváním činností jeho subdodavatelů. 

Za vážné porušení předpisů v oblasti OŽP je považováno každé nedodržení legislativních požadavků 

platných pro oblast OŽP Dodavatelem společnosti YIT, kde v dané situaci může dojít k poškození 

životního prostředí v souvislosti s vykonáváním jeho činností na staveništi nebo vykonáváním činností 

jeho subdodavatelů. 


