Sankční řád v oblasti EHS
Příklady závažných porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany
(PO) nebo ochrany životního prostředí (ŽP) (dáje jen „pravidel EHS“) na pracovištích Siemens, za která
je dodavatel v důsledku porušení pravidel jeho zaměstnancem, jím organizovanou jinou osobou nebo
smluvním partnerem, povinen zaplatit Siemens smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, za každé jednotlivé
porušení,
a dále navíc (dle rozhodnutí Siemens) také vykázání zaměstnanců dodavatele nebo jiných jím
organizovaných osob – smluvních partnerů, kteří se dopustili porušení, z pracovišť Siemens.
1. Nerespektování výslovného pokynu k přerušení výkonu práce a okamžitému zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (BOZP), požární ochrany (PO) nebo ochrany životního prostředí (ŽP), vydaného k odvrácení přímo hrozící škody
na životě, zdraví nebo majetku, oprávněnými osobami Siemens. Oprávněnými osobami Siemens se pro účely; této
přílohy rozumí: vedoucí zaměstnanci na všech úrovních řízení, manažeři projektu, manažeři BOZP a PO, manažeři EHS,
odborně způsobilé osoby BOZP, odborně způsobilé osoby PO a případně i další určené osoby Siemens, které budou
dodavateli předem specifikovány.
2. Porušení zákazu vnášení alkoholických nápojů nebo jiné omamné látky v jakékoliv formě do areálu a na pracoviště
Siemens. Pozitivní výsledek zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu, v naměřené hodnotě vyšší, než 0,30 promile.
Pozitivní výsledek zkoušky na přítomnost omamných látek.
3. Nepodrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu nebo zkoušce na přítomnost jiné omamné látky, po jejím
vyžádání oprávněnou osobou.
4. Výkon práce bez příslušné a platné kvalifikace a schopností k výkonu konkrétní práce, nebo nedoložení příslušných
dokladů, pokud budou vyžádány. Do kvalifikace / schopností dle tohoto článku, patří rovněž provedení školení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany, absolvování předepsaných školení a zkoušek pro práce
na vyhrazených zařízeních apod.
5. Výkon práce bez příslušné zvláštní kvalifikace (tzv. „Certifikované profese“), pokud je vyžadována právními nebo
ostatními předpisy, případně pokud je vyžadována centrálními nebo místními standardy závodu Siemens nebo v rámci
projektu realizovaném společností Siemens. Jedná se např. o práce na vyhrazených zařízení elektrických, plynových,
tlakových a zdvihacích – včetně vázání a zavěšování břemen na zdvihací zařízení, dále manipulace s tlakovými láhvemi
pro dopravu plynů, svařování kovových nebo nekovových materiálů, obsluha souprav s hořákem na propan-butan, řízení
motorových vozíků, obsluha řetězových pil apod. Nedoložení zvláštní kvalifikace dokladem na místě prací, pokud je toto
vyžádáno.
6. Výkon práce bez ověřené a platné zdravotní způsobilosti dle platných předpisů, nedoložení důkazů o zdravotní
způsobilosti, pokud budou vyžádány.
7. Chybějící nebo nedostatečné zajištění osob pro práce ve výšce nebo nad volnou hloubkou a pod místem práce.
Nedodržení pravidel pro stavbu nebo použití lešení a jiných prostředků pro zvyšování místa práce - chybějící zábradlí,
nezakrytí otvorů nebo výkopů, dále nepoužití osobních ochranných prostředků proti pádu, nezajištění materiálu proti
pádu z výšky nebo do hloubky, nevymezení prostoru pod místem práce ve výšce, vstup do tohoto prostoru apod. –
jakýkoliv stav, odporující předpisům.
8. Porušení zákazu kouření, zákazu práce s otevřeným ohněm nebo s jinými zdroji možné iniciace požáru / výbuchu (např.
také broušení apod.), v místech, kde je to zakázáno předpisy (včetně vnitřních předpisů Siemens), nebo značkami a
signály.
9. Jiné nedodržení právních a ostatních předpisů a pravidel pro požárně nebezpečné činnosti, nebo nedodržení vnitřních
předpisů Siemens v této oblasti (ve smyslu tohoto článku také skladování hořlavých látek, nakládání a manipulace s nimi,
práce s otevřeným ohněm, svařování, broušení apod.).
10. Provádění prací bez platného písemného Povolení, Příkazu nebo jiného povinného dokumentu, vystaveného
v součinnosti se Siemens (Platí např. pro práce se zvýšeným nebezpečím požáru, pro písemně dokumentované
standardy LOTO, LMRA a jiné, pokud jsou v lokalitě prací aplikovány a informace o povinnostech v této oblasti, byly
dodavateli předem řádně poskytnuty).
11. Nedodržení povinnosti, stanovené v písemném Povolení, Příkazu, standardu LOTO, LMRA nebo jiném dokumentu
Siemens, pokud byl dodavatel s dokumentem i povinností, kterou porušil, předem řádně seznámen.
12. Neodstranění jiné reklamované závady v oblasti BOZP, PO nebo ŽP ve stanovené lhůtě
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13. Únik chemických látek nebo směsí na nezpevněné plochy, se vznikem škod, nebo ohrožení spodních vod, případně
jiného ohrožení životního prostředí. Nakládání s chemickými látkami nebo směsmi v rozporu s právními a ostatními
předpisy (včetně skladování).
14. Nedodržení předpisů o ukládání a skladování kovových tlakových nádob k dopravě plynů a předpisů pro manipulaci
s nimi.
15. Používání strojů a technických zařízení, které nebyly podrobeny v příslušných termínech předepsaným kontrolám,
zkouškám, revizím, údržbám a opravám, nebo svým stavem nevyhovují předpisům
16. Pohyb osoby v areálu nebo na pracovišti Siemens, bez viditelného označení názvem nebo logem firmy či jiného způsobu
označení – visačka, popis pracovního oděvu apod.
17. Vyřazování bezpečnostních zařízení z funkce
18. Porušení rozhodnutí o vyloučení věci z užívání, rozhodnutí o zákazu činnosti nebo zastavení prací / provozu
19. Nezabezpečení pracoviště proti šíření nečistot do okolí pracoviště, nezajištěná ochrana okolního zařízení
20. Neumožňování přístupu správci a kontrolním orgánům do užívané místnosti nebo prostoru uživatele za účelem kontroly
21. Porušení zásad pro řízený pohyb osob, zboží a ochranu majetku, s nimiž byl dodavatel předem seznámen
22. Fyzická agrese vůči jiným osobám
23. Nesplnění jiné, v tomto řádu samostatně nepopsané povinnosti, stanovené přímo právními předpisy České republiky
(např. předpisy typu zákon, vyhláška, nařízení vlády).

Siemens je oprávněn výši povinnosti dodavatele zaplatit smluvní pokutu snížit.
Příklady ostatních porušení pravidel EHS na pracovištích Siemens, za která je dodavatel v důsledku
porušení pravidel jeho zaměstnancem, jím organizovanou jinou osobou nebo smluvním partnerem,
povinen zaplatit Siemens smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč, za každé jednotlivé porušení,
a dále navíc (dle rozhodnutí Siemens) také vykázání zaměstnanců dodavatele nebo jiných jím
organizovaných osob – smluvních partnerů, kteří se dopustili porušení, z pracovišť Siemens:
24. Pozitivní výsledek zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu, v naměřené hodnotě do 0,30 promile včetně.
25. Nepoužití příslušných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnancem při práci nebo při pohybu po
pracovištích. Chybějící nebo nedostatečná ochranná zařízení strojů, technických zařízení, provozních prostorů.
26. Znemožnění nebo omezení přístupu k nouzovým východům, únikovým / evakuačním cestám nebo k rozvodovým
zařízením, vypínačům a uzávěrům energií (např. uskladnění materiálu před nimi).
27. Provádění prací bez důsledné koordinace s pověřenými vedoucími zaměstnanci objednatele.
28. Vstup zaměstnanců dodavatele nebo jeho poddodavatelů do areálu objednatele bez platného dokladu (karty pro vstup
apod.) nebo pohyb mimo stanovená místa a cesty.
29. Neplnění povinností při nakládání s odpady
30. Jiný, výše nepopsaný únik chemických látek nebo směsí, na zpevněné plochy, bez dalších škod a ohrožení spodních
vod. Nakládání s chemickými látkami nebo směsmi, v rozporu s centrálními nebo místními standardy závodu Siemens.
31. Nevybavení pracovišť předepsanými a použitelnými hasícími prostředky pro práce vykonávané dodavatelem (hasicí
přístroje apod.).
32. Porušení jiných příkazů nebo zákazů, stanovených místním bezpečnostním a jiným značením (pokud není porušení
specifikováno v jiném článku tohoto Sankčního řádu)
33. Provádění neodsouhlasených činností, které mohou vést ke vzniku mimořádné události
34. Neoprávněné nakládání s majetkem jiných právnických a fyzických osob v areálu nebo na pracovištích Siemens
35. Neohlášení mimořádné události (úraz, požár, výbuch, krádež, jiná škoda na majetku apod.)
36. Odmítnutí prokázání totožnosti pověřené osobě objednatele, případně verbální agrese vůči osobám
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37. Chybějící nebo nedostatečné zabezpečení pracoviště (objektu, materiálu apod.), včetně nezabezpečení převzatého
pracoviště, vlastních dopravních, mechanizačních a jiných prostředků proti zneužití
38. Nepovolené skládkování materiálu, (bez dalších škod, porušení předpisů a zásad). Závažné nedostatky v úklidu
svěřených nebo sdílených pracovišť a prostorů a neplnění termínů stanovených k odstranění nedostatků
39. Nesplnění jiné, v tomto řádu samostatně nepopsané povinnosti, vyplývající z ostatních předpisů České republiky (např.
technické normy) a a dále povinnosti, vyplývající z vnitřních centrálních nebo místních standardů závodu Siemens,
s nimiž byl dodavatel předem řádně seznámen.

Siemens je oprávněn výši povinnosti dodavatele zaplatit smluvní pokutu snížit.
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