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Platnost od: xx. xx. xxxx  VEŘEJNÉ/PUBLIC 

 

 
  

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z 

hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci  
PSU – Ekologie a pracovní ochrana  

01. 12. 2022  

 
I. 

Dodržování předpisů 
Každý dodavatel působící v areálech ŠKODA AUTO a.s. je povinen při své činnosti dodržovat veškeré obecně závazné 

právní předpisy platné v ČR pro oblast ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

dále všechny příslušné interní předpisy a nařízení společnosti ŠKODA AUTO a.s. (např. organizační normy, interní 

technické standardy, provozní dokumentaci), se kterými byl prokazatelně seznámen před zahájením nebo v průběhu své 

činnosti ve ŠKODA  AUTO a.s.  

 

II. 

Umožnění kontroly 
Dodavatel umožní příslušným útvarům společnosti ŠKODA AUTO a.s. kontrolovat dodržování obecně závazných 

předpisů i interních předpisů ŠKODA AUTO a.s. v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  

 

III. 

Odpovědnost za škody 
Každý dodavatel, který je činný v areálech ŠKODA AUTO a.s., je odpovědný za škody vzniklé porušením požadavků na 

ochranu životního a pracovního prostředí, na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vzniknou v důsledku jeho 

činnosti v areálech ŠKODA AUTO a.s. jemu, společnosti ŠKODA AUTO a.s. a třetím osobám a hradí v plné výši 

veškeré náklady na jejich odstranění včetně poplatků a pokut.  

 

IV. 

Mimořádné události 
Každou mimořádnou událost, při které dojde k ohrožení nebo poškození životního nebo pracovního prostředí, života a 

zdraví osob a dále nebezpečí nebo vzniku požáru, musí dodavatel okamžitě ohlásit Hasičskému záchrannému sboru 

ŠKODA AUTO a.s. (HZS) (tel. +420 326 8 13000). Poškození zdraví osob musí dodavatel ohlásit společnosti ŠKODA 

AUTO a.s. na dispečink útvaru SO - Ochrana závodu (tel. +420 326 8 12316 nebo +420 326 8 12949). Dále musí 

dodavatel postupovat podle pokynu HZS a dotčených odborných útvarů ŠKODA AUTO a.s. a v souladu s příslušným 

předpisem ŠKODA AUTO a.s.  
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V. 

Projednání činnosti 
Před započetím vlastní činnosti a jakékoliv její změně je každý dodavatel povinen projednat se společností ŠKODA 

AUTO a.s., konkrétně útvarem PSU – Ekologie a pracovní ochrana, předmět svého působení v areálech ŠKODA AUTO 

a.s. Kontaktními osobami jsou pro jednotlivé problematiky:  

předvolba +420 

- odpadové hospodářství   731 297 966  

- ochrana vod     732 294 953  

- ochrana ovzduší   732 294 954  

- ochrana přírody, EIA, IPPC  704 941 093  

- ekologické zátěže    730 864 834 

- bezpečnost a ochrana zdraví   734 298 682 

- hygiena práce a pracovní prostředí  732 294 956 

- hospodaření s energiemi   731 296 329 

 

K projednání dodavatel předloží nebo při vlastním jednání doloží:  

 

1. Odpadové hospodářství  
- souhrnný přehled o všech odpadech vznikajících při činnosti dodavatele v areálech ŠKODA AUTO a.s. a o nakládání 

s nimi zahrnující zejména:  

 kód a název druhu odpadu, kategorii, množství (při delším působení ve ŠKODA AUTO a.s. roční), kód způsobu 

nakládání s odpadem, údaje o partnerském subjektu a provozovně, které je odpad předáván, popis způsobu 

nakládání s odpady – místa a způsoby třídění, soustřeďování, shromažďování a manipulace s odpadem, druh a 

označení soustřeďovacích a shromažďovacích nádob a manipulačních prostředků v souladu s platnou legislativou a 

ON 1.032 Hospodaření s odpady, jména odpovědných osob a kontakt na ně,  

- kopie smluv s oprávněnými subjekty, kterým budou odpady předávány k využití či odstranění.  

 

- v případě odpadů vznikajících z jeho činnosti v areálech ŠKODA AUTO a.s. u následujících katalogových čísel je 

možno písemně ujednat, že povinnosti původce odpadů převezme ŠKODA AUTO a.s.: 

20 03 01, kat. O – Směsný komunální odpad,  

20 01 01, kat. O – Papír a lepenka,  

20 01 39, kat. O – Plasty,   

20 02 01, kat. O – Biologicky rozložitelný odpad,  

20 01 08, kat. O – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven,  

20 01 40, kat. O – Kovy,  

20 01 02, kat. O – Sklo  

 

- Po ukončení stavebních či demoličních činností předloží firmy při předání stavby doklady o způsobech nakládání se 

vzniklými odpady (využití, odstranění) včetně vážních lístků a analýz (rozborů) odpadů. 

 

2. Ochrana vod  
- popis všech zařízení a činností, při kterých se spotřebovávají vody nebo které mohou mít vliv na povrchové a 

podzemní vody. Jedná se zejména o:  

 množství a druh spotřebovávané vody zařízeními nebo činnostmi,  

 množství, druh a úroveň znečištění produkovaných odpadních vod, použité technologie jejich čištění, způsob 

monitoringu množství a kvality odpadních vod na výstupu z pracoviště dodavatele,  

 seznam druhů a množství závadných látek, které jsou v zařízeních obsaženy, při činnostech využívány nebo 

skladovány včetně popisu nakládání s nimi.  

- doklady k nakládání s vodami nebo závadnými látkami:  
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 smlouva (dohoda) o dodávce vody a odvádění odpadních vod se ŠKODA AUTO a.s. (útvar PPB/1, viz článek VI. 

nájemní smlouvy a příloha č. 2 – odběry energií),  

 smlouva (dohoda) o dočišťování odpadních vod se společností ŠKO-ENERGO, s.r.o., budou-li odpadní vody 

čištěny v zařízeních této společnosti,  

 platné povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami dle zákonů č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném 

znění a č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je-li těmito zákony vyžadováno,  

 vodoprávním úřadem schválený provozně-manipulační řád vodního díla, pokud je zařízení určeno k úpravě 

odpadních vod nebo produkuje odpadní vody,  

 vodoprávním úřadem schválený havarijní plán v případě zacházení se závadnými látkami v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

3. Ochrana ovzduší  
- přehled zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných dodavatelem v areálech ŠKODA AUTO a.s. obsahující název 

zdroje, zařazení zdroje, emitované znečišťující látky a jejich roční množství, monitoring emisí, popis technologie 

omezování emisí,  

- povolení orgánu ochrany ovzduší k provozu (v případě záměru k umístění a výstavbě) zdroje znečišťování ovzduší,  

- orgánem ochrany ovzduší schválený provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, pokud je právními předpisy 

vyžadován,  

- povolení MŽP k emisím skleníkových plynů, pokud zařízení dodavatele podléhá režimu zákona č. 383/2012 Sb., o 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v platném znění,  

- seznam v areálech ŠKODA AUTO a.s. provozovaných chladících a klimatizačních zařízení s regulovanými chladivy 

a fluorovanými skleníkovými plyny obsahující typ zařízení a jeho situování, druh chladiva a jeho množství, GWP 

chladiva, přepočet na t CO2 ekv.,  kontakt na organizaci zajišťující servis zařízení,  

- při záměru aplikovat nátěrové hmoty s obsahem těkavých organických látek (VOC) na vnitřních nebo venkovních 

plochách je nutné předložit:  

 popis činnosti zahrnující místo činnosti, lakovanou plochu, spotřebu a způsob nanášení nátěrových hmot, obsah 

organických rozpouštědel v nátěrových hmotách, opatření k omezení emisí tuhých znečišťujících látek,  

 výsledek projednání činnosti s uživatelem plochy ve ŠKODA AUTO a.s.  

 

4. Ochrana přírody, EIA, IPPC  
- návrh zásahu dodavatele do nezpevněných ploch a zeleně v areálech ŠKODA AUTO a.s. Ten je třeba doložit 

souhlasem uživatele ploch ve ŠKODA AUTO a.s. a v případě kácení dřevin i souhlasem příslušného obecního úřadu,  

- oznámení o záměru situovaného v areálu ŠKODA AUTO a.s. a podléhajícího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a to před podáním oznámení příslušnému úřadu,  

- žádost o vydání integrovaného povolení nebo jeho změny pro zařízení dodavatele v areálu ŠKODA AUTO a.s., které 

podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění, a to před podáním žádosti krajskému úřadu.  

  

5. Ekologické zátěže  
lokalizaci pracovišť dodavatele včetně zamýšlených zásahů do objektů a ploch, aby bylo možné ověřit, zda využití 

objektů a ploch není spojeno s povinností odstranit starou ekologickou zátěž nebo jinou ekologickou závadu (např. 

zbytkové znečištění v záchytných jímkách a potrubních rozvodech) a monitorovacích vrtů.  

6. Hygiena práce a pracovní prostředí  
- přehled všech strojů, zařízení a činností, které bude dodavatel při své činnosti ve ŠKODA AUTO a.s. používat, které 

mohou ovlivnit kvalitu pracovního prostředí (hlukem, ultrazvukem, vibracemi, ionizujícím zářením, sálavým teplem, 

emisemi škodlivin apod.) včetně jejich příslušných technických parametrů a opatření ke snížení jejich negativních 

vlivů,  

- přehled všech chemických látek a směsí, které bude dodavatel při své činnosti ve ŠKODA AUTO a.s. používat. 

Přitom doloží:  
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 mycí, čisticí a dezinfekční prostředky musí splňovat podmínky příslušné evropské legislativy,  

 u nebezpečných chemických látek a směsí aktuální bezpečnostní listy v souladu s platnou legislativou. 
Bezpečnostní listy musí být před začátkem jejich používání zaslány ke schválení na sběrný email: MSDS@skoda-

auto.cz. Každý bezpečnostní list musí obsahovat informaci o obsahu těkavých organických látek (VOC - Volatile 

Organic Compounds). Pokud legislativa pro danou látku/směs nevyžaduje bezpečnostní list, bude informace o 

obsahu VOC obsažena v jiné dokumentaci (např. technický list a podobně).  

 značení a balení schválených chemických produktů (vč. atestů k příslušným PM a provozním náplním) 
od dodavatelů do společnosti dle požadavků právních předpisů a požadavků společnosti 

 platnou koncesi opravňující k používání nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných dle zákona č. 

350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění.  

 ŠKODA AUTO a.s. si vyhrazuje právo na posouzení všech chemických látek a směsí, které bude dodavatel při své 

činnosti v areálech ŠKODA AUTO a.s. používat. V odůvodněných případech ŠKODA AUTO a.s. (útvar PSU – 

Ekologie a pracovní ochrana) rozhodne o jejich použití v konkrétních provozech.  

 Pokud bude dodavatel působit v areálech závodů ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách nebo Vrchlabí, může být 

společností ŠKODA AUTO a.s. (útvarem PSU – Ekologie a pracovní ochrana) vyžádáno projednání činnosti ještě 

s příslušnými specialisty těchto závodů, např. s vodohospodáři, ekology, bezpečnostními techniky apod.  

Vzhledem k tomu, že vlivy činností dodavatele na stav životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny 

práce se sčítají s vlivy ŠKODA AUTO a.s. a ostatních dodavatelů, vyhrazuje si ŠKODA AUTO a.s. před zahájením 

činnosti dodavatele nebo její změny právo rozhodnout o umožnění této činnosti a o stanovení omezujících 

podmínek.  

 

7. Hospodaření s energiemi 

- lokalizaci pracovišť dodavatele v prostorách ŠKODA AUTO a.s. včetně zamýšlených zásahů do objektů a ploch 

včetně případné smlouvy (dohoda) o dodávce energií a způsob výpočtu úhrad za jejich odběr se ŠKODA AUTO a.s. 

(útvar PPB/1, viz článek VI. nájemní smlouvy a příloha č. 2 – odběry energií), aby bylo možné ověřit, zda využití 

objektů a ploch není spojeno s povinností měření a sledování spotřeb energií na pravidelné bázi, 

- pokud bude dodavatel působit v areálech závodů ŠKODA AUTO a.s. v Kvasinách nebo Vrchlabí, může být 

společností ŠKODA AUTO a.s. (útvarem PSU – Ekologie a pracovní ochrana) vyžádáno projednání činnosti ještě s 

příslušnými specialisty těchto závodů především zmocněnci a pověřenci systému řízení hospodaření s energií apod., 

- přehled všech strojů, zařízení a činností, které bude dodavatel při své činnosti ve ŠKODA AUTO a.s. používat, které 

mohou ovlivnit spotřebu energií (el. energie, zemní plyn, teplo, stlačený vzduch) včetně jejich příslušných 

technických parametrů a opatření ke snížení jejich negativních vlivů na spotřebu,  

- plán proškolení svých zaměstnanců pohybujících se v prostorách ŠKODA AUTO a.s. na téma hospodárné nakládání 

s energiemi dle prostor, kde se budou pohybovat. 

 

 

 
 

 

VI. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Požadavky z hlediska BOZP jsou uvedeny v dokumentu „Závazné podmínky a pokyny pro obchodní partnery poskytující 

službu v areálech společnosti ŠKODA AUTO z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, které jsou součástí 

dokumentů umístěných pro obchodní partnery na internetových stránkách na adrese vwgroupsupply.com.  

 

 

VII. 

Porušení smlouvy 

mailto:MSDS@skoda-auto.cz
mailto:MSDS@skoda-auto.cz
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Neprojednání předmětu působení dodavatele v areálech ŠKODA AUTO a.s. nebo porušení obecně závazných předpisů či 

interních předpisů ŠKODA AUTO a.s. v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce je 

považováno za hrubé porušení smlouvy, na jehož základě může ŠKODA AUTO a.s. od smlouvy odstoupit.  

 

V Mladé Boleslavi 1. 12. 2022  

Zpracoval: útvar PSU – Ekologie a pracovní ochrana  

Schválila: Dipl.-Ing. Hana Cejnarová, MBA,vedoucí PSU 


