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Pravidla pro firmy působící v Průmyslovém areálu Chropyně 

 

 

1. Základní pravidla  

a) Společnost působící v Průmyslovém areálu Chropyně jako zaměstnavatel odpovídá za dodržování bezpečnostních 

pravidel, předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho 

prospěch a odpovídá za dodržování podmínek vstupu osob a vjezdu vozidel do areálu, objektů a na pozemky Fatra, a.s. a 

bezpečnostního režimu pro ně stanoveného.  

b) Společnost působící v Průmyslovém areálu Chropyně a jeho zaměstnanci jsou povinni strpět kontrolní úkony prováděné 

pracovníky ostrahy za účelem zajištění fyzické integrity budov, nákladu a majetku společnosti Fatra, a.s. Může jít 

například i o provádění namátkových kontrol veškerých zaměstnanců a vozidel při jejich vstupu či vjezdu do areálu a do 

prostor společnosti Fatra, a.s. a rovněž při jejich odchodu či výjezdu z areálu nebo prostor společnosti Fatra, a.s. 

c) Společnost působící v areálu je povinna zajistit pro své zaměstnance povolení vstupu a pro potřebná vozidla povolení 

vjezdu. Obdobně musí zajistit povolení vstupu zaměstnancům a povolení vjezdu vozidlům svých subdodavatelských 

firem.  Žádost vždy podává (i pro své subdodavatelské firmy) pracovníkům odboru správy majetku společnosti Fatra, a.s. 

v dostatečném časovém předstihu, minimálně 2 dny před požadovaným vstupem/vjezdem a v případě požadavku na celý 

následující kalendářní rok vždy do konce listopadu běžného roku (pokud již je uzavřen smluvní vztah). 

d) Společnost působící v Průmyslovém areálu Chropyně, jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni dodržovat tato 

„Pravidla pro firmy působící v Průmyslovém areálu Chropyně“ a případně další nařízené podmínky. 

e) Z důvodu zajištění bezpečnosti v Průmyslovém areálu Chropyně musí společnost a jeho zaměstnanci důsledně dodržovat 

ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně dodržování 

povolené rychlosti, respektování dopravního značení a parkování na vyhrazených místech. Za účelem kontroly výše 

uvedeného je Průmyslový areál Chropyně monitorován. 

f) Společnost působící v areálu je povinna zajistit, aby byly dopravní prostředky patřící dodavateli označeny názvem 

obchodní firmy, či jiným vhodným způsobem, aby bylo možné tyto vozidla jednoznačně identifikovat. Zaměstnanci 

dodavatele musí být rovněž označeni názvem obchodní firmy a při průchodu vrátnicemi nebo pohybu v prostorách 

společnosti Fatra, a.s. musí být vybaveni identifikačními prostředky poskytnutými Fatra, a.s. tzn. identifikační karty nebo 

označení pro návštěvy, tj. karty či vesty „VISITOR“. 

g) Společnost působící v Průmyslovém areálu Chropyně realizuje ve svých interních procesech tato opatření:  

- má stanoven plán rozvoje bezpečnostního povědomí v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce, jehož cílem je zajistit 

odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který obsahuje formu, obsah a rozsah: 

- poučení pracovníků, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o 

bezpečnostní politice; 

- potřebných teoretických i praktických školení pracovníků a osob zastávajících bezpečnostní role; 

- má určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny; 

- v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťuje poučení pracovníků, osob zastávajících bezpečnostní 

role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení; 

- pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťuje pravidelná 

odborná školení, přičemž vychází z aktuálních potřeb v oblasti bezpečnosti a zabezpečení dodavatelského řetězce; 

- v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťuje pravidelné školení a ověřování bezpečnostního 

povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní; 

- zajišťuje kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany pracovníků a osob zastávajících bezpečnostní role; 

- v případě ukončení smluvního vztahu s osobami zastávajícími bezpečnostní role zajišťuje předání odpovědností; 

- hodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených školení a dalších činností spojených se 

zlepšováním bezpečnostního povědomí; 

- určuje pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany pracovníků a 

osob zastávajících bezpečnostní role; 

- vede o provedených školení přehledy, které obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly 

 

 

2. Spolupracující osoba 

Firma působící v Průmyslovém areálu Chropyně určí osobu či osoby zodpovědné za spolupráci s pracovníky správy majetku 

společnosti Fatra, a.s. a případně pracovníky ostrahy. V případě změn z hlediska bezpečnosti a zabezpečení dodavatelského 

řetězce, budou tyto osoby pracovníky správy majetku společnosti Fatra, a.s. o změnách informovány. Všichni zaměstnanci, 

externí zaměstnanci a firmy pracující pro společnost působící v Průmyslovém areálu Chropyně musí být těmito osobami 

prokazatelně seznámeni s těmito pravidly a následně i s případnými změnami. Každý pracovník by tak měl mít bezpečnostní 

povědomí o působení mateřské společnosti v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce společnosti Fatra, a.s. 

Vedení společnosti působící v Průmyslovém areálu Chropyně v případě ukončení smluvního vztahu se spolupracující osobou 

či osobami zajišťuje předání odpovědností. 
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Spolupracující osoba má za povinnost hlásit veškerá podezření na bezpečnostní události: 

a) pracovníkům ostrahy, pracovníkům správy majetku nebo odpovědné osobě Fatra, a.s.; 

b) v termínu bezprostředně (bez prodlení) po zjištění bezpečnostní události / incidentu; 

c) způsobem předání emailem, telefonicky nebo osobně; 

d) s popisem události (data a času zjištění, povahy události, zdroje události, cíle / oběti události, potencionálního dopadu) 

V případě identifikovaného rizika oznámí Fatra, a.s. nesoulad vedení společnosti a obě strany vejdou v jednání pro řešení této 

situace. 

 

3. Průchody osob a průjezdy vozidel dovnitř a ven z areálu 

 

a) Průchody zaměstnanců  

Vstup a odchod do a z Průmyslového areálu Chropyně je povolen hlavní vrátnicí Díly, vrátnicí u rybníku a nákladní 

vrátnicí převážně vstupními turnikety na osobní čipové karty nebo osobní čipy, které musí být vystaveny na konkrétní jméno 

zaměstnance. Identifikaci průchodu zaměstnance lze provést také mobilním snímacím zařízením nebo na základě předložení 

čipové karty zaměstnance. Zaměstnancům je hlavní vrátnicí Díly povolen vstup s kolem a jízda na pracoviště. 

 V případě, že zaměstnanec požaduje vstup do areálu mimo svoji pracovní dobu nebo pokud nemá čipovou kartu, 

považuje se za návštěvu a uplatňuje se na něj režim návštěvy včetně vydání návštěvnické čipové karty. Ověření zaměstnance 

se provádí pomocí docházkového systému nebo telefonickým ověřením u příslušného vedoucího zaměstnance. Po ověření 

oprávněnosti vstupu jde zaměstnanec na dané místo sám. V případě, že nelze ověřit totožnost zaměstnance např. z důvodu 

ztráty dokladů, bude zapsán jako návštěva bez uvedení čísla dokladu a vyzvedne si zaměstnance na vrátnici jeho nadřízený. 

 

  

b) Vstup návštěv do areálu  

Příchod a odchod nebo vjezd či výjezd návštěv a obchodních partnerů je v areálu Chropyně možný přes hlavní vrátnici 

Díly a přes nákladní vrátnici. Nákladní vrátnice není však určena pro pěší návštěvy. Při evidenci návštěvy se ověřuje 

oprávněnost návštěvy u odpovědné osoby a v případě vstupu návštěvy do areálu je evidována do systému „VISIT“. U každé 

osoby se vyplní všechny požadované údaje, které se ověřují na základě předložení občanského průkazu, cestovního pasu 

nebo řidičského průkazu. Po zaevidování je vystavena žlutá návštěvní karta, která musí být nošena viditelně. V případě, že se 

bude návštěva pohybovat s příslušným doprovodem i v jednotlivých provozech nebo po areálu, je jí současně vydána i 

reflexní vesta s nápisem „Visitor“. 

V případě, že nelze u osoby ověřit její totožnost např. z důvodu ztráty dokladů, bude o vstupu osoby rozhodovat 

spolupracující osoba. Do systému „VISIT“ bude návštěva zapsána bez uvedení čísla dokladu s poznámkou, kdo vstup 

povolil. 

Návštěvníci mají povinnost nahlásit vnášené předměty, které nejsou určeny pro běžnou potřebu. Zejména se jedná o 

osobní počítače, měřící a jiné přístroje, nářadí apod. Při evidenci návštěvy jsou tyto předměty zapsány do knihy evidence 

vnášených předmětů, ve které budou tyto předměty opět odepsány po ukončení návštěvy. 

 Je preferováno vyzvednutí návštěvy odpovědnou osobou v prostorách vrátnice. Pokud návštěva vstupuje do areálu bez 

doprovodu odpovědné osoby, dostane výstražnou vestu „VISITOR“, kterou musí mít oblečenou po celou dobu pohybu 

po areálu. Před vstupem se seznámí s „instrukcemi pro návštěvy“, které podepíše a založí se na vrátnici. Následně je jí 

vysvětlena nejbližší cesta k danému místu, kde si ji odpovědný pracovník převezme. 

Po ukončení návštěvy nebo jednání se musí návštěvník odhlásit u pracovníka na vrátnici a vrátit návštěvní kartu a 

případně i výstražnou vestu. 

 

 

c) Vjezd zaměstnanců a vozidel společností a firem působících v areálu 

Vjezd je povolen zaměstnancům, osobám a vozidlům, která jsou registrována v systému ENTRYCON a mají povolení 

k vjezdu. Vozidlo smí řídit pouze osoba, na kterou je vozidlo registrováno. V případě, že jede ve vozidle více osob, provádí 

se jejich identifikace a záznam o vstupu mobilním snímacím zařízením nebo na základě předložení čipové karty zaměstnance. 

Vozidla smějí být parkována na určených místech. Soukromá vozidla musí být po celou dobu pobytu v areálu viditelně 

označena kartou pro povolení trvalého vjezdu. Při vjezdu zaměstnanců a osob pracujících v areálu se přiměřeně uplatňují 

další pravidla dle odstavce a) bodu 3. nebo pravidla dohodnutá s vedením konkrétní společnosti. 

Vozidla vjíždějící do areálu pro účely společností a firem působících v areálu jsou evidována v systému ENTRYCON 

včetně řidiče. Ostatní osoby jedoucí ve vozidle jsou evidovány v systému VISIT.  

Vozidla včetně nákladu a přepravovaných věcí jsou při vjezdu i výjezdu namátkově kontrolována. Neoprávněné 

převážení nebezpečných věcí, výbušnin, chemických látek a dále výrobků či majetku společnosti Fatra, a.s. se považují za 

bezpečnostní incident, který bude řešen s vedením společnosti působící v areálu. 

 

 

4.  Pohyb osob uvnitř Průmyslového areálu Chropyně a v prostorách společnosti Fatra, a.s. 

Zaměstnanci pracující v Průmyslovém areálu Chropyně se mohou pohybovat pouze v provozech a na pracovištích jim 

určených za účelem jejich pracovní činnosti. 
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Při pohybu v provozech společnosti Fatra, a. s. nebo po areálu mají stanovený pracovní oděv s logem společnosti. Pracovníci, 

kteří nepoužívají pracovní oděv, jsou označeni zelenou čipovou kartou, kterou nosí viditelně na krku. 

Následnou kontrolu osob a vozidel v rámci areálu provádí pracovníci bezpečnostní služby a pracovníci správy majetku 

společnosti Fatra, a. s. na základě předložení níže uvedených dokladů: 

a) čipové karty zaměstnance některé z firem v areálu, 

b) návštěvnické karty určené ke vstupu, 

c) seznamu pracovníků externích firem, 

d) karty pro vjezd vozidel do areálu nebo pro trvalý vjezd vozidel do areálu 

Ověření totožnosti se provádí na základě občanského průkazu, řidičského průkazu nebo cestovního pasu. Neoprávněný 

přístup, pohyb v místech, které nebyly osobě určeny pro její činnost, nebo neoprávněný pohyb v provozech je považován za 

bezpečnostní incident, který je nutné zaevidovat a bezodkladně nahlásit pracovníkům správy majetku. 

 

 

5.  Fotografování a pořizování obrazových či zvukových záznamů v Průmyslovém areálu Chropyně 

Ve všech prostorách Fatra, a.s. platí zákaz fotografování a pořizování obrazových či zvukových záznamů. V areálu není 

povoleno fotografování a pořizování záznamů majetku společnosti Fatra, a.s. Souhlas uděluje generální ředitel nebo 

pracovníci správy areálu či správy majetku Fatra, a.s. V odůvodněných případech může povolit fotografování v okruhu své 

působnosti vedoucí příslušného střediska. 

 

 

6.  Alkohol a jiné omamné látky 

V  prostorách společnosti Fatra, a.s. platí zákaz přinášení a donášení alkoholických nápojů a omamných látek a platí zákaz 

vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Osoby pohybujících se po areálu jsou také povinni podrobit se na 

požádání pracovníků ostrahy, správy areálu, bezpečnostního technika či technického dozoru dechové zkoušce na alkohol 

nebo zkoušce na omamné látky. Odmítnutí dechové zkoušky je považováno za hrubé porušení pravidel a je důvodem k 

vykázání z areálu a prostor Fatra, a.s. 

 

7.  Kouření a manipulace s ohněm 

Mimo vyhrazená místa je v celém areálu a prostorách společnosti Fatra, a.s. zakázáno kouření či manipulace s otevřeným 

ohněm. Kouřit se smí jen na místech k tomu určených (vyhrazených kuřárnách) označených tabulkou “Kouření povoleno”. 

Pokud bude zaměstnanec nebo externí zaměstnanec přistižen při kouření na jiném místě, než je povoleno, může být vykázán 

z areálu. 

 

8.  Zbraně a střelivo 

Platí zákaz přinášení a uschovávání zbraní a střeliva, různých petard, bouchacích kuliček a jiných pyrotechnických výrobků 

do Průmyslového areálu Chropyně. 

 

9. Elektrická zařízení 

Je zakázáno zasahovat jakýmkoliv způsobem do elektrických zařízení společnosti Fatra, a.s. Zákaz platí i pro pracovníky a 

zaměstnance firem působících v Průmyslovém areálu Chropyně. Zásahy do elektrických zařízení se mohou provádět pouze 

na základě smluvního vztahu s majitelem zařízení a po dohodě s oprávněnými pracovníky společnosti Fatra, a.s.  

 

10. Energetické mosty 

Je zakázáno všem osobám lezení a pohyb na energetických mostech a ostatní nadzemních konstrukcích a žebřících. Ve 

výjimečných případech mohou zaměstnanci jiných firem vstupovat na energetické mosty na základě prokazatelného 

(stvrzeného podpisem) seznámení s riziky práce na energetických mostech vydaného vedoucím oddělení distribuce elektrické 

energie společnosti Fatra, a.s. 

 

11. Ochrana životního prostředí, ekologie 

Základní zásady ochrany životního prostředí platné pro firmy a jejich zaměstnance působící v Průmyslovém areálu Chropyně 

a pro jejich externí dodavatele: 

a) Nakládání s odpady 

• Při nakládání s odpady dodržovat zákon o odpadech v platném znění a předpisy související. 

• K odpadům vzniklým při činnosti firmy vystupuje firma ze zákona jako původce odpadů se všemi právními následky. 

• Zajistit zneškodnění odpadů na vlastní náklady. 
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• Odpady vzniklé při činnosti firmy shromažďovat na vlastních pozemcích, odděleně od odpadů společnosti Fatra, a.s. 

Odpady je nutné zabezpečit proti náhodnému úniku.                     

• Je zakázáno manipulovat s odpady a shromažďovat odpady s nebezpečnými vlastnostmi poblíž kanalizačních vpustí a na 

travnatých plochách. 

• V případě, že při činnosti firmy v areálu vznikají nebezpečné odpady, musí být nakládání s nimi povoleno rozhodnutím 

okresního úřadu, referátu životního prostředí. 

• V případě úniku odpadů zahájit okamžitě práce na zneškodnění uniklých látek. Řídit se údaji v identifikačním listu 

nebezpečného odpadu. Pokud dojde k ohrožení povrchových, spodních vod a půdy neprodleně hlásit pracovníkům správy 

areálu a odpovědným pracovníkům společnosti Fatra, a.s. 

 

b) Ochrana vod, půdy 

• Do stokové kanalizační sítě nesmí vniknout látky, které nejsou odpadními vodami ve smyslu Zákona o vodách 254/01 

Sb. a Zákona o vodovodech a kanalizacích 274/01 Sb. Míra znečištění odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem a 

ve Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod. 

• Do kanalizačních vpustí, výlevek a na travnaté plochy nesmí být vypouštěny nebo vlévány kapalné odpady ani znečištěné 

odpadní vody. Vypouštět odpadní vody do kanalizace lze pouze se souhlasem vodohospodáře. Znečištěné odpadní vody, 

jejichž limity překračují limity kanalizačního řádu, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního 

úřadu a se souhlasem oddělení vodního hospodářství společnosti Fatra, a.s. jako vlastníka a provozovatele jednotné 

kanalizace v areálu. 

• V blízkosti kanalizačních vpustí a na travnatých plochách nelze shromažďovat nebezpečné odpady, včetně zařízení 

povrchově znečištěných. 

• Je zakázáno používání jakýchkoliv odmašťovacích prostředků na bázi chlorovaných uhlovodíků.  

• V případě úniku látek nebezpečných vodám do kanalizace, na zpevněné a travnaté plochy  je nutné neprodleně provést 

opatření, která zabrání ohrožení vod a ohlásit tuto skutečnost pracovníkům správy areálu a vodohospodáři společnosti 

Fatra, a.s. Firmy působící v Průmyslovém areálu Chropyně nesou plnou právní odpovědnost za svou činnost a za činnost 

svých zaměstnanců či osob zdržujících se na jejich pracovišti s jejich vědomím, z hlediska dodržování platných 

vodohospodářských předpisů, především Zákona o vodách v platném znění a prováděcích předpisů. 

• Firmy působící v Průmyslovém areálu Chropyně nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele zasahovat do 

rozvodů vodovodní a kanalizační sítě závodu. 

• V případě, že zachází s látkami, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní závadnost podzemních a povrchových 

odpadních vod, je firma působící v Průmyslovém areálu Chropyně povinna dbát platných právních předpisů, které 

stanoví, za jakých podmínek lze s těmito látkami zacházet. Jedná se především o látky uvedené v příloze č.1 k zákonu č. 

254/2001 Sb., o vodách. 

• Veškeré náklady souvisejících s uplatňováním předpisů ve vodním hospodářství v pronajatých prostorách a případné 

náklady spojené se sankcemi státních orgánů za porušení předpisů nebo ekologickou újmu nese firma působící v 

Průmyslovém areálu Chropyně nebo externí firma na své náklady. 

• Firma působící v Průmyslovém areálu Chropyně je povinna předat správě areálu seznam technologií a nebezpečných 

látek, které by mohly nepříznivě ovlivnit vodní hospodářství v areálu a zpracovat a předat správě areálu Havarijní plán 

dle vyhlášky 450/2005 Sb. 

• Firma působící v Průmyslovém areálu Chropyně je povinna oznámit veškeré změny v její činnosti, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit vodní hospodářství v areálu. 

 

c) Ochrana ovzduší 

• V Průmyslovém areálu Chropyně lze provozovat pouze zdroje znečišťování ovzduší vyhovující předpisům ochrany 

ovzduší. 

• Při vzniku havárie na zdroji neprodleně zahájit práce na odstranění následků, havárii hlásit pracovníkům správy areálu, 

postupovat v souladu s předpisy ochrany ovzduší. 

 

d) Používání vozidel a mechanizace 

• Používat lze pouze vozidla splňující příslušné podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích. 

• Vyloučeno je použití všech vozidel a mechanizace, ze kterých uniká palivo, oleje, hydraulické kapaliny a jiné provozní 

náplně. Vozidla s předpokládanými úkapy mohou být v Průmyslovém areálu Chropyně parkována pouze s použitím 

záchytných van. 

• Mimo stanovené mycí prostory je zakázáno mytí dopravních prostředků v areálu. 

• Parkování vozidel je povoleno pouze na vlastních nebo pronajatých pozemcích určených k tomuto účelu.  

 


