
Pravidla společnosti pro dodavatele 
Spoluprací k vyšší bezpečnosti 





Předmluva 

Tato brožura obsahuje požadavky týkající se ochrany zdraví 
a bezpečnosti, které platí pro práci dodavatelů v našich 
výrobních závodech. 

Další informace o konkrétních místech naleznete v letácích 
pro návštěvníky, které můžete získat od své kontaktní osoby 
ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

Zavedením směrnic pro bezpečnost práce, ochranu životního 
prostředí, požární ochranu a zabezpečení závodu chceme 
přispět ke snížení zranění pracovníků a poškození materiálu a 
životního prostředí. Vzhledem k tomu, že výše uvedené je 
v zájmu našem i vašem, počítáme s vaší aktivní podporou. 

Přejeme vám úspěch s každým vaším projektem zde v našem 
výrobním závodě! 
 
 
Vedení Centra kompetencí pro ochranu životního prostředí, 
pracovní lékařství a bezpečnost práce 
 
www.schaeffler.de/en 



 

zodpovědně v souladu s našimi vlastními předpisy, které v 
mnoha případech překračují stávající právní požadavky. 
Konfigurujeme, nakupujeme, provozujeme a udržujeme stroje a 
zařízení tak, abychom eliminovali potenciální nebezpečí, 
minimalizovali rizika a zabraňovali provozním poruchám. Naše 
technologie je založena na nejnovějším stavu techniky. 
 
Minimální dopad na životní prostředí a výrobky šetrné 
k životnímu prostředí 
Všechny naše aktivity plánujeme tak, aby se předem zabránilo 
negativnímu dopadu na životní prostředí. Energii a suroviny 
využíváme šetrně a vědomě usilujeme o to, abychom produkovali 
co nejméně odpadu, odpadní vody, hluku a dalších emisí. 
Vyrábíme výrobky šetrné k životnímu prostředí, přičemž bereme v 
úvahu celý životní cyklus výrobku.  
 

Zodpovědní zaměstnanci  
Prostřednictvím pravidelných informačních bulletinů, školicích 
kurzů a opatření podporujeme mezi našimi zaměstnanci 
a obchodními partnery znalosti a povědomí o tom, jak pracovat 
a jednat bezpečně a zdravě a jak chránit životní prostředí ve 
všech oblastech společnosti.  
 

Preventivní opatření 
Zabezpečujeme a podporujeme fyzickou i duševní pohodu našich 
zaměstnanců a spoléháme na komplexní preventivní opatření 
na ochranu našich zaměstnanců i našeho životního prostředí. 
Pro zaměstnance a návštěvníky všech našich závodů je zajištěna 
celá řada účinných nouzových opatření pro případ úrazu. 
 

Otevřený dialog 
Se zainteresovanými stranami vedeme intenzivní a důvěryhodný 
dialog. Poskytujeme informace o našich opatřeních v oblasti 
bezpečnosti při práci a v oblasti ochrany životního prostředí, 
jakož i o dopadech každého z našich závodů na životní prostředí.  
 
 
 

Klaus Rosenfeld 
Předseda představenstva Schaeffler AG 

 



Zásady péče o životní prostředí, zdraví 
a bezpečnosti ve společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. 

Péče o životní prostředí, zdraví a bezpečnost (EHS) jsou nedílnou 
součástí zásad našeho vedení. Naším cílem je zajistit trvalou 
existenci a úspěch naší společnosti tím, že budeme vytvářet 
a udržovat bezpečné pracovní prostředí, které podporuje zdraví 
a výkon našich zaměstnanců, jakož i přijímá-ní aktivních opatření 
na ochranu životního prostředí. 

Následující zásady platí ve všech oblastech naší společnosti 
na celém světě, a tak demonstrují odpovědnost, kterou máme 
vůči našim zaměstnancům, společnosti a budoucím generacím. 

Efektivní řízení bezpečnost i práce a ochrany životního 
prostředí 
Vedeme celosvětový systém říze ní bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, který se neustále zlepšuje, díky kterému je 
pracovní život naplňující a kterého si naši zaměstnanci cení až do 
věku odchodu do důchodu. Vyvíjíme perspektivní, holistické 
koncepty, struktury a procesy, které implementujeme 
ve spolupráci s našimi smluvními partnery. Provádíme pravidelné 
kontroly ve všech oblastech, abyc hom zjistili, do jaké míry jsou 
tato opatření zavedena, a abychom monitorovali úspěch našeho 
systému řízení. 

Bezpečná pracoviště vstřícná vůči zaměstnancům  
Jsme přesvědčeni, že lze zabránit všem pracovním úrazům 
a nemocem z povolání. Motivovaní zaměstnanci a manažeři nám 
pomáhají dosáhnout našeho cíle pracoviště s nulovým počtem 
nehod. Ochrana našich zaměstnanců a našich dodavatelů je 
pro nás stejně důležitá a při navrhování pracovních míst 
a pracovních procesů zohledňujeme nejnovější poznatky.  
Důležitou prioritou je pro nás také vytváření ergonomických 
pracovišť. 
 
Spolehlivé jednání 
Zavázali jsme se k dodržování všech zákonů a předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Jednáme 



 

Organizační postup pro zpracování 
objednávek  

• Dodavatel přebírá plnou odpovědnost za zajištění, že během 
jeho vykonávání práce budou dodržovány všechny právní, 
úřední, národní (např. organizace pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele, AUVA*, SUVA**, OSHA*** atd.) a další 
předpisy, jakož i interní postupy společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. (např. pracovní předpisy, plány poplachů, 
pokyny pro likvidaci odpadu atd.). Dodavatel přebírá plnou 
odpovědnost za případné následky, které vzniknou v případě 
nedodržení těchto předpisů/pokynů. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto předpisů/pokynů, 
kontaktujte prosím následující oddělení/ telefon: 

závod Lanškroun 
– Výrobní zařízení / 465 355 710  
– Facility management / 465 355 849 
– Bezpečnost práce / 465 355 728 
– Ochrana životního prostředí / 465 355 702 
– Ostraha závodu / 465 355 119 
– Zdravotní péče pro zaměstnance / 465 355 206  
– Požární ochrana / 465 355 728 
– a/nebo příslušné odborné oddělení 

 
závod Svitavy 
– Výrobní zařízení / 604 211 606  
– Facility management / 734 789 764 
– Bezpečnost práce / 703 178 569 
– Ochrana životního prostředí / 465 355 702 
– Ostraha závodu / 465 837 111 
– Zdravotní péče pro zaměstnance / 465 355 206  
– Požární ochrana /703 178 569 
– a/nebo příslušné odborné oddělení 

• Opatření, která jsou dohodnutá, musí být implementována co 
nejdříve ve spolupráci s výše uvedenými odděleními. Pokyny 
zaměstnancům dodavatele v případě bezprostředního 
nebezpečí je oprávněna poskytovat přidělená kontaktní osoba 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o.. 



 

• Před zahájením práce musí být toto dokončeno ve spolupráci 
s příslušnou kontaktní osobou společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a/nebo se společně jmenovaným 
koordinátorem, a to pomocí kontrolního seznamu pro analýzu 
rizik. Poté musí být dohodnuta opatření pro minimalizaci rizik. 

• Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zaměstnanců 
všech zúčastněných společností nesmějí být nikdy ohroženy. 
Zejména zaměstnanci nesmějí ohrozit zdraví a bezpečnost 
zaměstnanců jiných společností. Společnosti se musí 
navzájem informovat o možných rizicích spojených s jejich 
prací. 

• Opatření pro minimalizaci rizika jsou zaznamenávána 
a koordinována s kontaktní osobou ve společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a/nebo se společně jmenovaným 
koordinátorem před zahájením práce, a to pomocí kontrolního 
seznamu pro analýzu rizik. 

• Kontaktní osoba dodavatele musí dát požadované dokumenty 
týkající se rozsahu, začátku a ukončení práce, použitých 
metod a počtu pracovníků k dispozici kontaktní osobě ve 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Dodavatel je zodpovědný za to, že jeho zaměstnanci nebo 
zaměstnanci jeho subdodavatelů, kteří pracují na pracovišti, 
mají platné pracovní dokumenty / pracovní povolení.  

• Pokud mají být jednotlivé činnosti (obchody) prováděny 
subdodavateli (po předchozím písemném schválení), je 
dodavatel povinen neprodleně písemně informovat příslušnou 
kontaktní osobu společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Dodavatel musí zajistit, že zaměstnává pouze zaměstnance, 
kteří jsou pro danou práci vhodní a kteří podstoupili všechny 
jím požadované preventivní lékařské prohlídky. 

• Manažeři (nadřízení), kteří jsou zaměstnáni dodavateli 
k dohlížení na práci, jsou odpovědní za to, aby jejich 
zaměstnanci byli řádně vyškoleni.  To je třeba provést pomocí 
„Kontrolního seznamu pro analýzu rizik při zaměstnávání 
externích firem“ před zahájením práce a musí to být 
zdokumentováno písemně. V prostorách společností skupiny 
Schaeffler Production CZ s.r.o. mohou pracovat pouze 



 

zaměstnanci, kteří absolvovali přehledné a náležité školení, 
případně obdrželi příslušné pokyny. 

• Při externě řízených stavebních projektech v prostorách 
společnosti mohou oddělení pro péči o životní prostředí, 
zdraví a bezpečnost provádět náhodné kontroly týkající se 
aktuálního stavu opatření v oblasti ochrany zdraví a 
bezpečnosti. To však nezbavuj e zástupce dodavatele jeho 
povinnosti dohledu, ani nezbavuje povinnosti dohledu 
koordinátora ochrany zdraví a bezpečnosti na staveništi 
(v Německu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oprávnění k přístupu a kodexy chování 

Zaměstnanci  

• Všichni zaměstnanci a autorizovaní zástupci dodavatele jsou 
vázáni pracovními, kontrolními a regulačními předpisy 
skupiny Schaeffler Production CZ s.r.o. a jejími společnostmi. 
Patří sem také postupy týkající se příjezdu do prostor a 
odjezdu z nich během pracovní doby.  

• Před vstupem do objektu musíte o svém příchodu vždy 
informovat ostrahu závodu. Čas příjezdu/odjezdu je 
zdokumentován pomocí elektronických systémů, např. 
návštěvnické databáze, propustek pro obchodní partnery atd. 

• Po příjezdu do objektu se zaměstnancům vydává propustka 
pro návštěvníky / obchodní partnery, která musí být nošena 
viditelně po celou dobu. Zaměstnanci však mohou stále 
při vstupu na pracoviště a odchodu z pracoviště podléhat 
náhodným kontrolám. 

• V neděli a o svátcích je zaměstnancům dodavatelů poskytnut 
přístup do objektu pouze tehdy, jestliže je toto komunikováno 
s kontaktní osobou.  Tato schválení musí být předem zasláno 
ostraze závodu. V jednotlivých případech může ostraha 
závodu při vstupu na pracoviště požádat o předložení 
povolení zaměstnanců. 

 

Vozidla  
• Před vstupem do firemních prostor společnosti Schaeffler 

Production CZ s.r.o. jsou vozy patřící dodavatelům označeny 
ostrahou závodu, 
např. pomocí magnetické číselné značky na střechu, která 
musí být na vozidle umístěna na dobře viditelném místě. 

• Na prostory se vztahují právně platné předpisy silničního 
provozu. 

• Nakládání a vykládání zboží v prostorách závodu je přípustné 
pouze tehdy, pokud řidič vozidla používá předepsané osobní 
ochranné prostředky – bezpečnostní obuv a reflexní vestu. 



 

Navíc musí být ve vozidlech uchovávány napínací pásy a 
protiskluzové rohože pro zajištění příslušných nákladů.  

• V dílnách je vždy vyžadováno pečlivé a ohleduplné chování 
a vozidla nesmějí jet rychleji než povolenou maximální 
rychlostí definovanou dopravním značením. 

• Vozidla musí v areálu společnosti jezdit pomalu – v případě 
potřeby je nutné jezdit krokem.  
Musí být dodržovány značky a/nebo varování týkající se 
omezení rychlosti, která platí pro konkrétní oblast. Každý, kdo 
poruší toto pravidlo, bude požádán, aby areál opustil (po 
jednom upozornění). 

• Dopravní cesty musí být udržovány čisté a zastavení 
/ parkování je povoleno pouze ve vymezených oblastech.  

• Při nakládání nebo vykládání vozidel musí být vždy udržován 
volný pruh pro sanitní a požární vozy.  

• Zákaz parkování v oblastech s omezením.  

• Nouzové východy nebo přístupové cesty / přístupové body 
pro instalaci protipožární ochrany nesmějí být blokovány 
materiály nebo zaparkovanými vozidly.  

• Kontroly vozidel a bezpečnostní kontroly mohou provádět 
zaměstnanci společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. 
(např. ostraha závodu, úředníci odpovědní za nebezpečné 
zboží nebo zajištění nákladu atd.).  

• V případě nehody nebo škody způsobené vozidly, které patří 
dodavatelům: 
– Informujte ostrahu závodu, aby bylo možné škodu 

zdokumentovat. 
– Zůstaňte na místě nehody / poškození a nic neměňte. 

• Při plnění nebo vyprazdňování palivových nádrží vozidel je 
nutné dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy.  

 

 

 

 

 



 

Regulační pokyny 
 

• Nářadí, zařízení, materiály apod. mohou být přineseny do 
areálu pouze tehdy, splňují-li platné předpisy, jsou-li 
v bezvadném provozním stavu a je-li zajištěno, že budou 
používány podle určeného účelu v souladu s návodem 
k_ obsluze. Za svůj majetek zodpovídá výhradně dodavatel 
a společnost Schaeffler Production CZ s.r.o. nepřebírá žádnou 
odpovědnost za jeho poškození nebo ztrátu.  

• Vybavení, stroje, materiály atd., které náleží společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o., smějí být používány pouze 
v případě, že je to předem schváleno odpovědným oddělením 
nebo příslušným vedoucím společnosti Schaeffler Production 
CZ s.r.o.. 

• Jakékoli použití hasicího zařízení (hasicích přístrojů, 
protipožárních dek, nástěnných hydrantů, hasicích systémů 
s _CO2 apod.) musí být okamžitě oznámeno příslušné 
kontaktní osobě ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Ukládání stavebních zařízení/materiálů, jakož i výstavba bud 
a související výběr prostoru musí být objasněny s kontaktní 
osobou ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Je zakázáno skladovat hořlavé materiály (odpadní kontejnery, 
dřevěné palety, plastové odpadky atd.) přímo před vnějšími 
stěnami budov (minimální odstup 5m) 

• Musí být dodrženy všechny výstražné nápisy, zakázané 
prostory i příkazové a zákazové značky. Informační značky 
a nápisy nesmějí být odstraňovány, zakrývány či zablokovány.  

• Staveniště a montážní místa musí být vždy udržována 
v dobrém stavu a musí být po ukončení práce důkladně 
vyčištěna a uklizena. 

• Pokud se práce provádí na dopravních cestách nebo 
v pracovních prostorech, musí bý t přijata vhodná bezpečnostní 
opatření, která zajistí, aby nedošlo k zbytečnému riziku. Jsou-li 
ovlivněny únikové a záchranné cesty nebo je přístup k místům 
shromažďování omezován prováděnou prací, musí být 
s kontaktní osobou společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. 
předem dohodnuto, zda je nutné zavádět kompenzační 
opatření, např. dočasné alternativní cesty.  



 

• Nikde v prostorách společnosti není povoleno fotografování 
a natáčení, což platí i pro chytré telefony, tablety apod. 
Osvědčení o výjimce může vydat pouze vedení společnosti.  

• Kouření uvnitř budov a výrobních hal je buď zcela zakázáno, 
nebo povoleno pouze ve speciálně určených prostorách. 
Prostředky ke kouření a odpad (např. nedopalky cigaret, popel 
atd.) lze likvidovat pouze v nádo bách, které jsou pro tento účel 
k dispozici.  

• Poškození zařízení a vybavení, které patří společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o., musí být okamžitě nahlášeno 
příslušnému oddělení a kontaktní osobě ve společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o.. S pomocí ostrahy závodu je 
nutné také sepsat hlášení o škodě. Musí být samozřejmě 
zaveden postup při řešení škody (např. ohlášení této 
skutečnosti pojišťovně dodavatele). 

• Pracovní zařízení (např. přepravní vozíky, zvedací plošiny 
atd.), které patří společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., 
smí používat zaměstnanci dodavatele pouze tehdy, pokud byli 
řádně proškoleni odborným oddělením společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a pokud byla v příslušných případech 
kontaktní osobě ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. 
příslušnými zaměstnanci dodavatele předložena povinná 
kvalifikační osvědčení/licence. Dále je třeba dodržovat pokyny 
a předpisy příslušné pro jednotlivé země. Při použití vlastních 
vysokozdvižných vozíků a zvedacích plošin musí být přineseny 
příslušné certifikáty/licence a na vyžádání ukázány 
oprávněným osobám (např. ostraze závodu).  

• Konzumace alkoholu a jiných omamných látek*:  

– Konzumace alkoholických nápojů a zneužívání drog a léků je 
zakázána. 

– Soukromý prodej alkoholu nebo jiných omamných látek 
zaměstnancům společnosti Schaeffl er Production CZ s.r.o. je 
zakázán. 

– Zaměstnancům, kteří jsou v takovém stavu, že by jejich 
jednání mohlo ohrozit ostatní, musí dodavatel zabránit 
v práci. 

* Další informace o tom, jak se tato záležitost řídí právními nebo podnikovými předpisy 
na jednotlivých pracovištích společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., můžete získat 
od kontaktní osoby ve společnosti Schaeffl er Production CZ s.r.o.. Předpisy pro 
příslušné pracoviště jsou pro zaměstnance závazné.  



 

Bezpečnostní pokyny  
 

Přístupová práva a vstup na vaše pracoviště
• Je přísně zakázáno vstupovat do oblastí závodu, které nejsou 

uvedeny v pracovní smlouvě nebo pracovních pokynech. 
Použití společných prostor musí být dohodnuto u vaší 
kontaktní osoby ze společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o.. 

• Do zakázaných oblastí nebo oblastí, kde platí zvláštní 
podmínky (např. oblasti se zvýšenou teplotou, oblast i 
s galvanizačním zařízením atd.), můžete vstupovat pouze po 
předchozí domluvě s příslušným nadřízeným. Práce nesmějí 
začít, dokud nebudou zavedena požadovaná bezpečnostní 
opatření nebo pokud nebyly poskytnuty zvláštní 
pokyny/školení. 

• Na své pracoviště musíte chodit a opouštět ho nejpřímější 
cestou a musí být použita pouze bezpečná cesta.  

 

Provedení Vaší práce  
• Nebezpečné pracovní oblasti musí být po předchozí dohodě 

s příslušným oddělením uzavřeny. 

• Jakékoliv pokyny týkající se bezpečnosti, které byly speciálně 
vytvořeny a vztahují se na práci, musí být při provádění práce 
zavedeny. 

• V nádržích, potrubích, šachtách nebo jímkách se nesmí 
provádět žádná práce, dokud nebudou písemně stanovena 
příslušná bezpečnostní opatření (povolení pro nádrže, jímky, 
šachty apod.). Bezpečnostní opatření musí být dohodnuta s 
odpovědnou kontaktní osobou společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a s příslušným odborným oddělením 
(Bezpečnost práce, Ochrana životního prostředí, Výstavba 
apod.). 

• Práce v blízkosti elektrických  systémů, např. trolejového 
vedení, nesmí být prováděna, dokud před zahájením této 
práce nejsou ve spolupráci s odpovědnou kontaktní osobou ze 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. definována 
nezbytná bezpečnostní opatření. 



 

• Výkopové práce je třeba provádět pouze po předchozí domluvě 
s kontaktní osobou ze společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o. (kvůli riziku poškození servisního potrubí).  

• Jímky, kanály, atd. musí být během práci oddělené kordonem, 
a pokud jsou ponechány bez dozoru, musí být zakryté nebo 
chráněné tak, aby se zajistilo, že do nich nemůže nikdo 
spadnout. Nebezpečné oblasti musí být osvětlené, když je 
tma. 

• Před zahájením práce v blízkosti jeřábů musí být ve spolupráci 
s příslušným odborným oddělením zavedena příslušná 
bezpečnostní opatření v pracovní oblasti tak, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků. 

• Práce na střechách je povolena pouze po předchozím 
schválení kontaktní osobou ze společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o.. 

• Pokud hrozí nebezpečí pádu na pracovišti, musí být 
zaměstnanci zajištěni v souladu s příslušnými předpisy (např. 
ochranné lešení, sítě nebo bezpečnostní popruhy). 

• Schody, pracovní plošiny atd. musí splňovat příslušné 
předpisy a musí být v perfektním provozuschopném stavu.  

• Při práci, která zahrnuje prach a která představuje riziko 
poškození elektronických systémů včasného varování, jako 
jsou detektory kouře, musí být ve spolupráci s příslušným 
odborným oddělením provedeno jejich zajištění.  

•  Práce zahrnující otevřený pl amen, pájení, svařování, řezání, 
nebo úhlové brusky se smějí provádět s příslušným povolením. 
– Musíte v dostatečném předstihu oslovit svou kontaktní 

osobu ze společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., aby ve 
vašem zastoupení zažádala o příslušná povolení.  

– Je-li prováděna některá z výše uvedených činností, musí být 
v dosahu udržován hasicí přístroj.  

– Poznámka: Elektronické systémy včasného varování (např. 
detektory kouře) nesmějí být odpojeny bez předchozího 
souhlasu vedení. Za to odpovídá kontaktní osoba ze 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

 

• Nouzové východy, únikové cesty a přístupové body k hasicím 
přístrojům nesmějí být nikdy blokovány. Požární dveře nesmějí 



 

být nikdy přemísťovány ani zaklíněny. Pokud přiřazení práce 
znamená, že zařízení tohoto druhu nemůže být dočasně 
používáno k určenému účelu, musí to být předem dohodnuto s 
vaší kontaktní osobou ve společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o.. Ve spolupráci s vaší kontaktní osobou  

 

 



 

Při práci na elektrických systémech je nutné dodržovat 
následujících pět bezpečnostních předpisů: 
 

 

1. pravidlo 

Odpojte zařízení od zdroje napájení.  
 

 

 

2. pravidlo 

Ujistěte se, že zařízení nelze znovu 
zapnout. 
 

 
3. pravidlo 

Ověřte, zda jsou zařízení bez proudu.  
 

 
 

4. pravidlo 

Uzemněte a zkratujte. 
 

 

 

 

5. pravidlo 

Zakryjte sousední komponenty, které 
jsou pod proudem, nebo zajistěte 
vhodné ochranné kryty. 
 

 

 

 



 

je nutné získat schválení od odborných oddělení (např. Požární 
ochrana) a přijmout nezbytná kompenzační opatření.  

• Pro práce prováděné ve venkovních prostorách, jakož 
i pro práce na konstrukčních a montážních místech uvnitř 
budov, případně pro práce prováděné za zvláštních okolních 
podmínek (mokro, vlhko, prach,  mechanické nebo chemické 
zatížení apod.) musí být všechna ručně ovládaná elektrická 
strojní zařízení ovládána svým zdrojem napájením se 
zařízením pracujícím se zbytkovým proudem (např. RCD  30 
mA v Německu). V závodech mi mo území Německa je třeba 
dodržovat vnitrostátní předpisy a/nebo specifikace 
pro správné použití. Doporučuje se, aby závody společnosti 
Schaeffler v zemích, které nemají  zavedené takové předpisy 
nebo specifikace, používaly postupy, které platí v Německu.  

• V případě zvláštních nebezpečí (např. zvýšená nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo výbuchu) 
mohou být elektrické systémy a zařízení používány pouze v 
souladu s dalšími předpisy, např. ATEX, IEC, EN, a VDE.  

• Práce na elektrických systémech a spínací operace jakéhokoliv 
typu smí provádět pouze oprávněný personál, a to na základě 
příslušných pokynů elektrotechnického oddělení. Během 
práce na spínacích skříních a obdobných zařízeních nesmějí 
být tyto práce a zařízení ponechány bez dozoru a musí být 
zajištěny proti používání či opětovnému zapnutí 
neoprávněnými pracovníky. 

• Zaměstnanci dodavatelů jsou také povinni používat 
požadované osobní ochranné a bezpečnostní prostředky, a to 
ve speciálně určených oblastech (např. v hlučných oblastech 
nebo oblastech, ve kterých je třeba nosit bezpečnostní obuv) a 
tehdy, když si to vyžaduje vlastní práce. To platí i v případě, že 
pravidla obecně stanoví, že osobní ochranné prostředky musí 
být specificky používány v celém areálu.  

• Jsou-li používány nástroje pro vypalování šroubů, musí být 
dodrženy příslušné bezpečnostní pokyny. Při provádění tohoto 
druhu práce je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby 
nebyl ohrožen žádný pracovník (tj. je zachována dostatečná 
bezpečná vzdálenost).  



 

• Je třeba dodržovat veškeré speciální směrnice/pokyny týkající 
se používání mobilních telefonů, protože v některých 
oblastech mohou spustit zařízení  protipožární ochrany (jako 
jsou například hasicí přístroje CO2) a stroje.  

• Práce na strojích/zařízeních, které vytvářejí elektromagnetické 
pole, musí být provedeny pouze po domluvě s kontaktní 
osobou ze společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. a mohou 
být prováděny pouze osobami bez zvláštních omezení (např. 
bez implantátů, kardiostimulátorů atd.). 

 

Speciální skupiny osob 
• Při práci ve společnostech skupiny Schaeffler Production CZ 

s.r.o. nesmějí být osoby mladší 18 let a stážisté ponechány 
bez dozoru a nesmí jim být dovoleno vykonávat práci v 
potenciálně nebezpečných oblastech.  

 

Pracovní úrazy 
• Pro poskytování první pomoci je k dispozici teamleader, 

případně ostraha závodu. 

• Struktura zdravotnických zařízení je u každého závodu skupiny 
Schaeffler Production CZ s.r.o. odlišná. Informace o nich vám 
poskytne zodpovědná kontaktní osoba ze společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o. před zahájením práce.  

• Pracovní nehody, ke kterým dojde v prostorách společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o., musí zástupce dodavatele 
okamžitě oznámit ostraze závodu a kontaktní osobě 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o.; co nejdříve musí 
být také informováno Oddělení bezpečnosti práce (nejpozději 
následující pracovní den). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomocné a provozní materiály 

• Všechny pomocné a provozní materiály mohou být obecně 
používány pouze tehdy, pokud splňují požadavky normy 
skupiny S 132030-1 (deklarovatelné a zakázané látky). To je 
třeba vyjasnit si u kontaktní osoby ze společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o.. 

• Na pracovišti musí být k dispozici nejnovější verze (maximálně 
2 roky stará) bezpečnostních listů pro všechny pomocné 
a provozní materiály, které jsou nutné k provádění práce.  

• Pokud musí být pomocné a provozní materiály dočasně 
uloženy v prostorách společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o., musí být o tom informována příslušná kontaktní osoba. 
Kontaktní osoba musí informovat ostrahu závodu, oddělení 
požární ochrany (pokud je přítomno) a koordinátora ochrany 
životního prostředí a získat jejich souhlas s ukládáním 
materiálů. 

• Dodavatelé a jejich zaměstnanci musí být jmenovanou 
kontaktní osobou ze společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o. poučeni o potenciálních rizicích a nebezpečích materiálů 
používaných společností Schaeffler Production CZ s.r.o., jakož 
i o pravidlech chování a nezbytných bezpečnostních 
opatřeních při zadávání objednávky a v době, kdy se nacházejí 
v areálu. 

 

Provádění práce
• Před začátkem práce je třeba vyhodnotit potenciální rizika 

a nebezpečí, a to pomocí kontrolního seznamu pro analýzu 
rizik. Nezbytná bezpečnostní opatření musí být definována 
a zdokumentována ve spolupráci s kontaktní osobou 
ze společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby, vývoj, procesy, 
metody apod., musí včas před zahájením příslušné práce 
vyhodnotit rizika svých pracovních metod, pracovních postupů 
apod. Ty musí navíc obsahovat informační dokumentaci o 
jakémkoli používaném zařízení (např. certifikáty apod.) 
a o jakýchkoli používaných materiálech (např. bezpečnostní 
listy). To musí být poskytnuto kontaktnímu partnerovi 
nosti Schaeffler Production CZ s.r.o..

ve společ-



 

 

• Před jakoukoliv demolicí, údržbou nebo rekonstrukcí se musí 
dodavatel obrátit na kontaktní osobu ve společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a zeptat se na možná nebezpečí (např. 
ohledně stavebních materiálů, které mohou obsahovat 
azbest). 

 
 
 

Manipulaci s nebezpečnými látkami je třeba 
věnovat zvláštní pozornost 
(např. vysoce hořlavé, žíravé nebo toxické látky)  

• Vysoce hořlavé kapaliny je třeba skladovat pouze po domluvě 
s kontaktní osobou ve společnosti Schaeffler Production CZ 
s.r.o. a po dohodě s Oddělením bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí na příslušném pracovišti.  

• Je-li třeba provést práci s nebezpečnými látkami a nelze 
zaručit, že tyto látky nebudou mít žádný vliv na zdraví 
zaměstnanců pracujících v blízkém okolí, musí být 
požadovaná bezpečnostní opatření (jak jsou definována 
ve vnitrostátních právních předpisech) před zahájením prací 
dohodnuta s příslušnou kontaktní osobou ve společnosti 
Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby, vývoj, procesy, 
metody apod., musí včas před zahájením příslušné práce 
vyhodnotit rizika svých pracovních metod, pracovních postupů 
apod. Ty musí navíc obsahovat informační dokumentaci 
o jakémkoli používaném zařízení (např. certifikáty apod.) 
a o jakýchkoli používaných materiálech (např. bezpečnostní 
listy). To musí být poskytnuto kontaktnímu partnerovi 
ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  

• Používejte pouze nádoby, které jsou speciálně určeny pro 
uchovávání a přepravu nebezpečných látek. Všechny nádoby 
musí být opatřeny štítkem a označeny správně podle 
vnitrostátních právních předpisů.  

 

 

 



 

Ochrana životního prostředí 

Nakládání s odpady 
Základní principy nakládání s odpady jsou:  
Předcházejte vzniku odpadu – snižujte množství odpadu – odpad 
recyklujte nebo likvidujte. 

• Prázdné obalové materiály a odpadní materiály musí být 
dodavatelem po dokončení práce z pracoviště odstraněn. To 
platí pro všechny operace a práce, pro které dodavatelé 
poskytují potřebné provozní materiály nebo které zahrnují 
přepravní obaly (např. dodávky nábytku, nádoby na barvy a 
kádě). 

•  Pokud je ve výjimečných případech odpad likvidován za použití  
místních kontejnerů na odpad, jsou závazné platné místní 

předpisy. Kontaktní osoba ze společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. vás bude informovat o tom, které nádoby 
na odpad a jaké způsoby likvidace mohou být použity. 

 

Použití kapaliny, které mohou kontaminovat vodu  
(např. emulze, oleje, amoniak a metanol) 

• S látkami, které mohou kontaminovat vodu, je třeba 
manipulovat a skladovat je tak, aby podlahy, voda a podzemní 
voda nebyly vystaveny riziku kontaminace.  

• Kapaliny, které mohou kontaminovat vodu, nesmějí být 
vylévány do kanalizace, odvodňovacích kanálů, toalet, 
umyvadel nebo jiných nevhodných míst. 

 

Postup v případě úniku 
V případě úniku (např. převrácené nebo poškozené nádoby, 
prasklé hadice apod.) je třeba okamžitě provést následující 
kroky: 

• Počáteční nouzové opatření: Zabraňte šíření kapaliny (např. 
použijte olejové pojivo, utěsněte odtoky a odvodňovací 
kanály). 

• Okamžitě po provedení tohoto informujte následující oddělení: 
– Ochrana životního prostředí 
– Hasičský sbor závodu nebo společnosti (je-li k dispozici)  



 

– Výrobní zařízení / Facility management  
– Ostraha závodu 

Použití vodních hydrantů 
Vodní hydranty mohou být použity pouze tehdy, pokud byly 
schváleny kontaktní osobou ze sp olečnosti Schaeffler Production 
CZ s.r.o.. 
 
 

 

 

 



Ochrana proti hluku 
•  Je možné používat pouze zvukově izolované nástroje a stroje. 

• Pokud je třeba provádět práci večer, v noci nebo o víkendu, 
je to dovoleno pouze s výslovným předchozím souhlasem 
kontaktní osoby ze společnost i Schaeffler Production CZ 
s.r.o.. Pokud se areál nachází v obytné/smíšené oblasti, 
musí být dodrženy příslušné směrnice specifické pro 
jednotlivé země. 

 

Požární ochrana – 
Postup v případě požáru

01/2015 – Koordinátor požární bezpečnosti,
                      umístění HZA

Ohlaste požár

Pokus o uhašení
ohně

Zachovejte klid

DIN 14096N 14096 
Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Použ has. přís a zaříz.

Varujte osoby, které jsou v nebezpečí.

Zavřete dveře
Jděte podle označených únikových
cest
Nepoužívejte výtahy!
Pokračujte k nejbližšímu bodu
shromažďování
Dbejte pokynů

Předcházení požáru

Oheň, otevřené plameny, otevřené zdroje zapálení a kouření jsou zakázány.

Reakce v případě požáru

Aktivujte požární poplach

Zahajte tísňové volání

Odejděte do bezpečí
Vezměte s sebou všechny osoby,
které jsou ochromené

Požárně-bezpečnostní předpisy, část A podle

Použijte hasicí přístroj

Použijte požární hadici 



 

Ochrana dat a zabezpečení dat 
Následující informace se týkají: 
• Oprav 
• Technické údržby  
• Výměn součástí PC a serverů 
• Údržby softwaru 
• Smluv s konzultanty  
• Vzdálené údržby (např. údržbové práce, import aktualizací). 

Použití počítačů (obecně notebooků), které nejsou v inventáři 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., je povoleno pouze po 
předchozím 
schválení příslušné kontaktní osoby ve společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o.. 

Před provedením výše uvedených prací musí dodavatel 
zkontrolovat ustanovení a dohody týkající se ochrany dat ve 
společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., podepsat příslušné 
smlouvy a předložit je společně s prohlášením o potvrzení. 

Dodavatel musí zajistit, aby data zpracovávaná během práce, 
která mu byla společností Schaeffler zadána, byla zpracovávána 
striktně v souladu s pokyny vydanými zadavatelem. Smluvní 
ujednání a kontroly, o kterých by lo rozhodnuto předem, musí být 
zdokumentovány a dodržovány.  

Zde platí specifikace společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o., 
zejména pokyny týkající se bezpečnosti IT (P172707) a likvidace 
nosičů dat (P172723). Pokud poskytovaná služba představuje 
zpracování dat objednávek podle vnitrostátních právních 
předpisů, např. §11 německého zákona o ochraně osobních 
údajů, musí být požadované smlouvy podepsány předem. 

Příslušný zadavatel ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o. 
musí informovat dodavatele o případných dodatečných 
předpisech platných v jednotlivých lokalitách. 

Kopie nebo datové dotazy provedené v síti společnosti Schaeffler 
Production CZ s.r.o. a instalace softwaru nebo médií pro ukládání 
dat (včetně dat uložených místně a dočasně na externím počítači) 
vyžadují výslovný předchozí souhlas odpovědné kontaktní osoby 
ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o..  
 

 



 

Důležitá telefonní čísla a kontakty 
 
Zdravotní péče pro zaměstnance / první pomoc:   
 
 

 
 
Požární bezpečnost:   
 
 

 
 
Ostraha závodu:   
 
 

 
 
Bezpečnost práce:   
 
 

 
 
Ochrana životního prostředí:   
 
 

 
 
Kontakty ve společnosti Schaeffler Production CZ s.r.o.:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznámky



Poznámky



 

Tato brožura je součástí postupu skupiny P 175830. 

Byla učiněna veškerá péče o zajištění přesnosti 

informací v této publikaci. Za nesprávné nebo 

neúplné údaje však nepřebíráme žádnou 

odpovědnost. Vyhrazujeme si právo provádět 

technické změny. 

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG/ LuK GmbH & 

Co. KG 

                    Vydáno: Březen 2018 

 

Reprodukce celého dokumentu nebo jeho částí je bez 

našeho svolení zakázána. 


