
 

Pravidla pro osoby vstupující do areálu společnosti STAVOKLIMA s. r. o. 
 

V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro návštěvníky společnosti STAVOKLIMA s. r. o. (dále 
též jen „společnost“) jsou vydána tato pravidla (dále též jen „bezpečnostní pravidla“) platná pro celý 
výrobní areál na adrese Budějovická 450, 370 01 Homole, který je vymezen vnějším oplocením. 
 
I. Základní ustanovení  

1. Bezpečnostní pravidla platí pro návštěvníky, kteří vstupují do areálu společnosti v rámci 
návštěvy nebo v rámci předem ohlášeného a povoleného pobytu potřebného k provedení díla/ 
činnosti v areálu. 

2. Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vykázat z areálu společnosti každého 
návštěvníka, který nebude respektovat nebo nevyhoví požadavkům těchto bezpečnostních 
pravidel a pokynů určené osoby (zástupce společnosti STAVOKLIMA s.r.o.). 

3. Návštěvník bere na vědomí, že prostory areálu společnosti jsou monitorovány kamerovým 
systémem s možností záznamu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována 
pravidla stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. Archivovaný záznam je odpovídajícím způsobem zabezpečen proti jakémukoliv 
zneužití, je uchováván jen po nezbytnou dobu a přístup k němu má jen omezená skupina 
oprávněných zaměstnanců společnosti.  

 
II. Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky 

1. Návštěvník vstupuje do areálu společnosti dobrovolně a je povinen respektovat veškerá obecně 
platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO), jako i 
interní opatření k zajištění BPZP a PO a pravidla pro pohyb v rámci areálu společnosti tak, aby 
nevystavil riziku vzniku újmy na zdraví nebo majetku sebe nebo někoho jiného. 

2. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení či poškození oprávněných 
zájmů a majetku společnosti, vč. nemateriálních hodnot (duševní vlastnictví, know-how atp.) či 
aby nedošlo k ohrožení nebo vzniku újmy na zdraví zaměstnanců firmy.  

3. Návštěvník je povinen dbát zvýšené pozornosti při pohybu uvnitř areálu společnosti vzhledem 
k provozu osobních a nákladních vozidel. Návštěvník musí umožnit svým chováním projetí 
dopravních prostředků. 

4. Při jízdě dopravními prostředky v areálu návštěvník dodržuje předepsanou maximální 
povolenou rychlost 20 km/h. 

5. Návštěvník parkuje své vozidlo na vyhrazeném parkovišti před administrativní budovou (první 2 
řady směrem od hlavního vchodu). Vjezd do areálu za závorou, a to i když je závora otevřena,  
je možný pouze, pokud se jedná o závoz nebo odvoz materiálu či výrobků (nakládka, vykládka, 
manipulace), zásobování, údržbu  nebo se souhlasem zástupce společnosti STAVOKLIMA s.r.o.  

6. Návštěvník dodržuje zásady ochrany životního prostředí, neodkládá v areálu odpad v jiných než 
k tomu určených místech, nevylévá žádné látky do kanalizace a ani jiným způsobem 
neznečisťuje prostor areálu. 

7. V případě evakuace osob v areálu společnosti je návštěvník povinen řídit se piktogramy 
únikových cest a pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.  

8. Návštěvník používá předepsané osobní ochranné pomůcky – reflexní vesty, příp. ochranné 
přilby apod., pokud je to právními předpisy nebo zástupcem společnosti STAVOKLIMA s.r.o. 
vyžadováno. 

9. Zajištění hladkého chodu společnosti má přednost před návštěvami. 
10. V případě poranění či poškození, ke kterým dojde nedodržením těchto pravidel nebo pokynů 

zástupce společnosti STAVOKLIMA s.r.o., nevznikají poškozenému žádné nároky. 
  
 
III. Je zakázáno: 

1. Vstupovat a zdržovat se bez doprovodu odpovědné osoby v prostorách výrobních a skladových 
hal budov SO 02, SO 03. 



           

 

2. Dotýkat se provozních zařízení, výrobků a obalů, nebo jakýmkoliv způsobem manipulovat se 
zařízením společnosti. 

3. Pořizovat jakoukoliv obrazovou dokumentaci, fotografovat, filmovat apod. v areálu společnosti. 
4. Kouřit ve všech prostorách areálu společnosti vyjma prostoru k tomu určenému. 
5. Vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Zakázáno je také vnášení, přechovávání 

a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek v areálu 
společnosti. 

6. Vnášet předměty, které by mohly ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců společnosti nebo 
třetích osob v areálu společnosti (např. střelné zbraně, střelivo, pyrotechnika). 

 
 
 
 
V Homolích dne 1.9. 2022. 
 


