Záznam – doklad o předání a převzetí pracoviště
a o provedeném seznámení vedoucího zaměstnance
Firma

Razítko :

Jméno :

Dodavatel :

Za účelem
provedení
předmětu díla
byl zástupce
dodavatele
seznámen
s informacemi o
pracovišti :

- vymezení pracoviště a upozornění na možná rizika ohrožení osob viz. příloha - tabulkové přehledy
rizik
- seznámení s pracovištěm, s vykonávanými pracemi a s povinnostmi dodavatele
- seznámení s ostatními prostory souvisejícími s plněním úkolů dodavatele
- seznámení s umístěním lékárniček pro poskytnutí první pomoci
- seznámení s umístěním spojových prostředků
- seznámení s umístěním hasebních prostředků a dalších prostředků sloužících v případě nehody či
havárie
- vedoucí pracovník dodavatele byl poučen o povinnosti opouštět pracoviště v požárněbezpeném
stavu (vypnuté stroje a jejich příslušenství, zavřená okna apod.)
- seznámení s umístěním hlavních uzávěrů všech médií a energií a s postupem při jejich ovládání a
s uložením rozvodů instalací :

plyn :
__________________________________________________________________
el.energie:
__________________________________________________________________
voda
__________________________________________________________________
teplo :
__________________________________________________________________
pára :
__________________________________________________________________
jiné :
__________________________________________________________________

Inženýrské sítě a
jejich umístění :

Organizace
práce

Vedoucí pracovník dodavatele
Jméno a příjmení :_______________________
Kontakt :

PETR DOSTÁL – služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

mobil : 608 918 101, email :
petr.dostal@cmail.cz
www.dostal-bozp.cz

Vedoucí pracovník vyššího
dodavatele, který řídí stavební
práce

Jméno a příjmení:________________________

Kontakt :
Dodavatel stavebních prací respektuje vůli investora který si zajistil vlastní dozor nad přerušenou
stavbou – staveništěm přerušené stavby a předává tímto pracoviště k výkonu dozoru nad staveništěm
hlídací službě : …………………………………………………………………………………………
Dodavatel se zavazuje seznámit a vybavit vlastní zaměstnance popřípadě další osoby vstupující na
pracoviště v souladu s potřebami s předpisy k zajištění BOZP a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost
a ochranu zdraví.
V případě, že dodavatel zjistí nedostatky nebo nebezpečí na pracovišti, které mohou přímo či
nepřímo ohrozit jeho, jeho zaměstnance nebo zaměstnance a spolupracovníky jiných dodavatelů
stavebních prací je povinen bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost vedoucímu
pracovníkovi objednatele popř. vyššího dodavatele, který je povinen tyto nedostatky nebo nebezpečí
bez zbytečného prodlení odstranit nebo přijmout organizační nebo technické opatření. V případě, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení je dodavatel nebo jeho zaměstnanci povinni okamžitě zastavit práce,
upozornit pracovníky ohrožené nebezpečím, nebezpečí odstranit a poté uvědomit vedoucího
pracovníka, který práce řídí.
Vedoucí pracovník dodavatele (předák, parťák, mistr, stavbyvedoucí) je odpovědný za vybavení
vlastních zaměstnanců, zaměstnanců jeho subdodavatelů a třetích osob vstupujících na staveniště
osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z
provádění stavebních prací vyplývá.

Seznámení
s návody
k použití a
s bezpečnostními
opatřeními při
obsluze strojů a
zařízení, které je
objednatel a
dodavatel
oprávněn
používat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dodavatel se seznámil s všeobecnými dodacími podmínkami firmy objednatele a.s. a zavazuje se
dodávku realizovat za těchto podmínek.
Jiné záznamy

Majitel objektu
Za dodavatele
Datum

PETR DOSTÁL – služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

mobil : 608 918 101, email :
petr.dostal@cmail.cz
www.dostal-bozp.cz

