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Příloha č. 1 zápisu o předání a převzetí staveniště 

Povinnosti zhotovitele v kolektoru 
 

Tato příloha platí pro zhotovitele a přeneseně pro všechny osoby pro zhotovitele 

vykonávající činnosti (vlastní zaměstnance, subdodavatelé aj.) (dále jen zhotovitel) 

vymezené předmětnou smlouvou/objednávkou/žádostí aj. uzavřenou se správcem 

kolektorové sítě HMP společností Kolektory Praha, a.s. (dále jen správce). 

Tato příloha je volně přístupná na webových stránkách správce a je nedílnou součástí 

Zápisu o předání a převzetí staveniště i bez tištěné formy.  

Jiné činnosti, než práce dle smlouvy, objednávky či žádosti nejsou povoleny.  

I. Zhotovitel má povinnost se ve smyslu ZP č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., vyhl. 

ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a vyhl. MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

seznámit s: 

a) povinnostmi zhotovitele v kolektoru dle této přílohy a vlastního Zápisu o předání 

a převzetí staveniště 

b) Provozním řádem pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hlavního města 

Prahy, který je volně přístupný na webových stránkách správce a je nedílnou součástí 

Zápisu o předání a převzetí staveniště i bez tištěné formy 

c) přístupovými a únikovými cestami a s obsluhou vstupních a únikových poklopů 

d) vymezením prostoru staveniště  

e) rozmístěním přenosných hasicích přístrojů 

f) funkcí, systémem a umístěním čidel a ovládacích tlačítek osvětlení, vzduchotechniky 

a používání provozního telefonu 

g) povinností zachovat volnou únikovou cestu  

h) povinností ochránit všechny sítě a zařízení před znečištěním a poškozením 

i) možností pohybu pracovníků třetích subjektů po staveništi 

j) instrukcí IN 0805 Strojní doprava v kolektoru C1 a SBP pro zdvihací zařízení 

k) objektem, staveništěm kde budou vykonávat předmět smlouvy/objednávky/žádosti 

l) přístupovými, únikovými cestami a s prostory se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku 

úrazu a požáru  

m) užíváním a zabezpečením kolektorových poklopů a vstupů 

n) riziky vznikajícími na pracovišti 

o) příslušnými závaznými předpisy BOZP a PO 
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II. Zhotovitel má povinnost: 

a) používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky určené pro jejich 

práci 

b) dodržovat a respektovat bezpečnostní označení, výstražné signály a pokyny pracovníků 

správce kolektoru   

c) pohybovat se pouze v prostorách vymezených předaným staveništěm potřebných 

k činnosti zhotovitele  

d) používat pracovní oděv s logem, nebo opatřený visačkou s názvem společnosti, na 

požádání se pracovníkům správce kolektoru prokázat vydanou identifikační kartou, 

dodržovat „Provozní řád“ správce kolektoru a dbát pokynů jeho pracovníků 

e) v případě vzniku pracovního úrazu, škody na zapůjčeném vybavení, uložených sítích, 

vybavení kolektoru, nebo jeho stavební části, havárie nebo požáru na pracovišti oznámit 

neprodleně tuto okolnost správci kolektoru.  Zhotovitel je povinen s těmito podmínkami 

prokazatelně seznámit své zaměstnance a prokazatelně seznámit i své subdodavatele 

f) předat odpovědnému pracovníkovi správce kolektoru v písemné formě rozbor rizik a od 

odpovědného pracovníka správce kolektoru v písemné formě rozbor rizik převzít, 

a seznámit s nimi své zaměstnance, popř. své subdodavatele a v návaznosti na to 

upravit zásady bezpečnosti při provádění prací 

g) důsledně dodržovat veškeré předpisy a podmínky v souvislosti s ochranou životního 

prostředí, a to ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a vyhl. MŽP č.383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

III. Zhotovitel má zákaz: 

a) vstupu na všechna pracoviště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a jejich 

donášky na staveniště zejména v návaznosti na ustanovení zákoníku práce a zákona 

č. 65/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

b) provádět práce s otevřeným ohněm a jiné požárně nebezpečné práce bez předchozího 

písemného povolení správce kolektoru  

c) donášet na všechna pracoviště hořlavé kapaliny a technické plyny (pokud zhotoviteli tato 

potřeba, vzhledem k plnění předmětu smlouvy, vznikne, vždy musí být předem tento 

záměr písemně odsouhlasen správcem kolektoru  

IV. Zhotovitel zodpovídá: 

a) za skutečnost, že všichni jeho pracovníci i pracovníci subdodavatele budou před 

vstupem a zahájením práce v kolektoru proškoleni technikem BOZP a PO KP, a.s. 

a jmenovitě uvedeni na listině „Dlouhodobé povolení“, která bude uložena na oblastním 

dispečinku správce kolektoru.  

b) že on i jeho zaměstnanci byli prokazatelně seznámeni s prostorem staveniště, 

přístupovými a únikovými cestami a s riziky možného ohrožení svého zdraví na 

převzatém staveništi a přístupových komunikacích.  

c) že on i jeho zaměstnanci, kteří se budou pohybovat na převzatém staveništi, budou 

respektovat bezpečnostní značení vně i uvnitř kolektoru. 

V. Všechny vstupy pracovníků musí být denně hlášeny dispečerovi správce kolektoru, 

tzn.: Před vlastním vstupem, před otevřením dveří nebo poklopu, nebo bezprostředně 

poté se vstupující pracovník spojí s dispečerem a nahlásí firmu zhotovitele, druh činnosti, 

počet pracovníků a specifikuje konkrétní místa jejich pohybu. Dispečer o vstupu provede 

záznam do „Provozní knihy“. Po ukončení prací, před opuštěním kolektoru se pracovník 
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zhotovitele spojí s dispečerem a ohlásí ukončení prací a odchod osob z kolektoru. 

Zhotovitel zodpovídá za uzavření všech použitých vstupů během prací i po opuštění 

kolektoru a za zajištění poklopů proti pádu osob jejich pevným ohrazením a dozorem. 

VI. Správce kolektoru upozorňuje na skutečnost, že všechny sítě uložené v kolektoru jsou 

v provozu a je zakázaná jakákoliv manipulace s nimi, jejich prvky a ovládacími 

armaturami. Na trubní sítě, kabelové rozvody, lávky a ostatní vybavení je zakázáno 

stoupat, používat je jako podpůrná zařízení a nesmí se používat pro odkládání předmětů. 

Při provádění prací je nutno všechny sítě a zařízení kolektoru ochránit před znečištěním 

a poškozením. Nářadí a materiál je povoleno shromažďovat pouze v kolektorových 

šachtách - únikové žebříky, průchozí profily v šachtách a tubusu kolektoru musí být vždy 

volné. V kolektoru je přísně zakázáno jíst, kouřit a vykonávat tělesnou potřebu.  

VII. Pokud jsou předmětem činnosti zhotovitele práce na zařízení, nebo vybavení kolektoru 

bude odpojení stávajících zařízení probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu a denně 

bude dispečerovi specifikováno odpojené zařízení s definováním místopisného 

a časového rozsahu. Odpojení zařízení jiných správců (zdroje pro kabelové televize, 

internet, servopohony apod.) je povoleno pouze po jejich předchozím písemném 

souhlasu.   

VIII. Zhotovitel vykonávající činnosti vymezené předmětnou smlouvou/objednávkou/žádostí 

osobně (vlastními zaměstnanci), na vlastní odpovědnost. Zhotovitel může nechat provést 

dílčí činnosti pod svým osobním vedením třetí osobou (subdodavatel), za výsledek 

činnosti však odpovídá správci stejně, jako by je provedl sám. 

IX. Dojde-li k porušení předpisů BOZP a PO, nebo k porušení podmínek „Předání 

staveniště“ některým z pracovníků zhotovitele, nebo jeho dodavatele, správce kolektoru 

je oprávněn vyzvat všechny pracovníky k okamžitému ukončení prací a opuštění 

kolektoru. 

X. Zhotovitel předá staveniště správci zpět bez zjevných závad a vrátí všechny zapůjčené 

klíče, provozní telefony a ostatní vybavení.  
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Za Kolektory Praha, a.s. je oprávněn předávat staveniště: 

Vedoucí střediska, Vedoucí oblasti a technik 

 

Technik BOZP a PO – Dalibor Bejbl, 603 498 606  

Kontakty na odpovědné pracovníky správce kolektoru: 

Oblast Centrum 

Dispečink – 222 248 009, 603779 258 

Vedoucí oblasti – Černý Václav, 603 538 370 

Vedoucí střediska – Jelínek Milan, 739 686 583 

Technik – Janča Miloslav: 739 686 133, Škopková Vladimíra: 724 155 088 

 

Oblast Západ 

Dispečink – 235 519 317, 603 777 324 

Vedoucí oblasti – Endal Jiří, 603 495 927 

Vedoucí střediska – Slaboch Jaroslav, 605 235 123 

Technik – Mikoláš Tomáš: 739 686 637, Jirků František: 739 686 634 

 

Oblast Východ 

Dispečink – 271 913 793, 603 777 348 

Vedoucí oblasti – Pulchart Miroslav, 603 560 196 

Vedoucí střediska Jižní Město – Syneček Petr, 603 481 717 

Technik Jižní Město – Burian Luboš, 739 686 630 

Vedoucí střediska Černý Most – Váňa Petr, 603 229 145 

Technik Černý Most – Klimpera Tomáš, 605 232 550 

 

 


