
 

 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

Záluží 1, 436 70 Litvínov 

 

IČO: 27597075, DIČ: CZ27597075, DIČ pro DPH: CZ699000139, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1059792/0800. 

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430. 

 

 

 

Sankční řád společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro přepravce pohonných 
hmot a ostatních rafinérských produktů silničními autocisternami 
a kontejnery, vstupujících do areálů ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

1. 

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. je jako odesílatel nebezpečných věcí povinen zabezpečit plnění 
povinností účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti, jak jsou mj. definovány v kapitole 
1.4 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen „ADR“). 
Z důvodu předcházení rizik vzniku škod na majetku a zdraví účastníků přepravy společnost 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  cíleně dbá na důsledné dodržování zásad a pravidel stanovených 
bezpečností a ochranou zdraví při práci (dále jen „BOZP“), technologickou bezpečností, Etickým 
kodexem společnosti (www.unipetrolrpa.cz/CS/zodpovedna-firma/Stranky/eticky-kodex.aspx) 
a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

2. 

Z výše uvedeného důvodu společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. navázala na systém kontroly 
jednání v souladu s ADR, BOZP, technologickou bezpečností a Etickým kodexem tento Sankční řád. 
Ten v případě porušení povinností stanoví přehledné a jednotné sankce a opatření, jež jsou 
aplikovatelné pro areály společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., vydávající pohonné hmoty 
a ostatní rafinérské produkty, a pro všechny osoby, které do těchto areálů vstupují za účelem 
přepravy pohonných hmot a ostatních rafinérských produktů silničními autocisternami a kontejnery. 
Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se opírá o základní zásady, které jsou obsaženy níže 
v tomto Sankčním řádu a kterými se řídí v případech posuzování porušení pravidel ADR, BOZP, 
technologické bezpečnosti, Etického kodexu a dalších obecně závazných právních předpisů. 

3. 

Podle závažnosti porušení povinností společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. stanovuje sankce 
za porušení těchto pravidel. Vyjmenovaná porušení s definovanými sankcemi jsou uvedena 
v tabulce, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto Sankčního řádu. Sankčním řádem nejsou 
dotčena nebo omezena práva a povinnosti vyplývající z předpisů vyšší právní síly. 

4. 

Postižena sankcí může být jak fyzická či právnická osoba podnikající v oblasti přepravy pohonných 
hmot a ostatních rafinérských produktů, tak i její zaměstnanci, kteří v rámci své podnikatelské 
činnosti nebo svého pracovního poměru k podnikatelskému subjektu vstupují do areálů společnosti 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. Záměrem Sankčního řádu je formou preventivního působení 
předcházet nežádoucím a rizikovým stavům a situacím. V případě potřeby se stanovují transparentní 
pravidla pro aplikaci peněžních a nepeněžních sankcí, které jsou odstupňovány podle povahy, míry 
a závažnosti porušení příslušného standardu. 
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5. 

Základní zásady Sankčního řádu, o které se opírá společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., jsou: 
a. Zásada nulové tolerance vůči nedostatkům v osvědčení řidiče podle ADR 

a označení vozidla podle ADR. 
b. Zásada nulové tolerance vůči přítomnosti návykových látek a alkoholu u osob vstupujících 

do areálů společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
c. Zásada nulové tolerance vůči úniku nebo úkapu ropných látek z vozidel v areálech 

společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
d. Zásada nulové tolerance vůči nerespektování pravidel BOZP a požární ochrany v areálech 

společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 
e. Zásada nulové tolerance vůči neetickému jednání či chování osob vstupujících do areálů 

společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. 

6. 

Je povinností osob vstupujících do areálů společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. se s tímto 
Sankčním řádem seznámit a pochopení jeho obsahu a svůj souhlas s oprávněním společnosti 
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. uplatňovat sankce v něm obsažené stvrdit svým podpisem. Pokud 
do prostor společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. vstupuje zaměstnanec osoby, která je 
se společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. ve smluvním vztahu, je povinností této osoby své 
příslušné zaměstnance s tímto Sankčním řádem prokazatelně seznámit. 

7. 

Úplné znění Sankčního řádu, včetně přílohy, která obsahuje informace o nežádoucích, rizikových 
a sankcionovaných situacích, typu a výši sankce, je v aktuálních znění uvedeno na webových 
stránkách společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. na internetové adrese 
www.unipetrolrpa.cz/CS/nabidka-produktu/obchodni-podminky/Stranky/prepravni_podminky.aspx. 

8. 

Sankční řád byl vypracován ve spolupráci s některými dalšími skladovateli a distributory pohonných 
látek v ČR za účelem jednotného přístupu k prevenci rizik vzniku škod na majetku a zdraví. 

 

 

Příloha: Seznam jednotlivých nežádoucích situací/skutkových stavů a uplatňovaných sankcí. 


