Obchodní podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO)
a ochrany životního prostředí (OŽP)
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrany svých zaměstnanců, třetích osob nebo osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovištích Objednatele nebo v
jeho prostorách (dále jen „zaměstnanců“). Zhotovitel je povinen ještě před započetím prací a v jejich průběhu, které
jsou předmětem smlouvy/objednávky (dále jen „smlouvy“) zajistit, pokud nebude prokazatelně dohodnuto jinak,
následující:
1. Započetí prací zhotovitelem až po řádném prokazatelném předání pracoviště objednatelem.
2. Plnění úkolů BOZP, PO. Tyto úkoly jsou rovnocennou a nedílnou součástí plnění díla. Vytvářet příznivé pracovní
podmínky a zajišťovat BOZP a PO. Sdělit písemně kompetentního vedoucího zaměstnance určeného k řízení a
kontrole zaměstnanců zhotovitele a k zajištění BOZP, PO při výkonu díla.
3. Sdělit písemnou formou objednateli, zda dílo nebo část jeho činností, vyplývající ze smlouvy, bude provádět
zhotovitel sám nebo pod jeho vedením více zhotovitelů.
4. Je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik (všechna opatření vyplývající z právních a
ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat
je nebo minimalizovat jejich působení).
5. Zajistit zpracování pracovních či technologických postupů k jim vykonávaným činnostem včetně konkrétních
opatření na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Předat tyto technologické postupy minimálně 2 dny před
zahájením prací objednateli nebo v případě, že je na stavbě investorem určen Koordinátor BOZP minimálně 10 dnů
před zahájením prací.
6. Zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali veškeré platné právní, ostatní právní předpisy a interní dokumentaci
objednatele z oblasti BOZP, PO a počínali si tak, aby svou činností neohrožovali bezpečnost nebo zdraví osob a
požární ochranu.
7. Odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců k provádění díla. V případě, že zhotovitel použije při provádění díla
třetí osobu (subdodavatele), budou i tyto osoby zdravotně a odborně způsobilé k provádění díla. Zhotovitel předloží
odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců a třetích osob před započetím díla objednateli osobně paní Zdeňce
Farníkové tel.: +420 602 397 923 (+420 596 496 843) nebo na emailovou adresu farnikova@gascontrol.cz.
V případě, že dojde během provádění díla ke změně zaměstnanců nebo třetích osob na provádění díla, doloží na výše
uvedené kontakty odbornou a zdravotní způsobilost před nástupem těchto osob k provádění díla.
8. Přidělit výkon činností, které jsou předmětem smlouvy, pouze zaměstnancům, kteří jsou proškoleni ze zásad BOZP,
PO a jsou v souladu se zákonnými požadavky držiteli platných oprávnění o odborné způsobilosti pro výkon
předmětných činností (např. řidičský průkaz, svářečský průkaz, jeřábník, vazač, lešenář) a jsou k výkonu dané
činnosti zdravotně způsobilí.
9. Písemnou formou smluvně zavázat třetí osobu, kterou použije k výkonu činností dle smlouvy, k dodržování zásad
plynoucích z těchto Obchodních podmínek a jejich dodržování kontrolovat a vyžadovat.
10. Bezpečnost všech použitých technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize) – např. stroje, el.zařízení, ruční nářadí,
pneumatické zařízení, žebříky, lešení, zvedací zařízení, svářečky, OOPP pro práci ve výšce, vázací prostředky. Při
provádění díla bude zhotovitel schopen také na místě doložit tyto kontroly, zkoušky a revize. Všichni zaměstnanci
používající tyto technické zařízení budou také prokazatelně seznámeni s návodem výrobce tohoto zařízení.
11. Bezpečné používání chemických látek a směsí. Jejich skladování a manipulace bude v souladu s bezpečnostním
listem či písemnými pravidly pro nakládání v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., v platném znění. Všichni
zaměstnanci používající tyto chemické látky a směsi budou také prokazatelně seznámeni s bezpečnostním listem a
písemnými pravidly. Chemické látky a směsi budou v originálních obalech nebo v obalech k tomu určených a řádně
označených.
12. Seznámit se s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením objednatele, místními podmínkami a
interní dokumentací objednatele BOZP, PO (Směrnice S-13, S-14, S-16) v rozsahu týkajícího se realizace díla a
Plánem BOZP, pokud byl zpracován. Zhotovitel je povinen přenést získané informace prokazatelně na své
zaměstnance a třetí osoby podílející se na realizaci díla. Zhotovitel prací je povinen průkazně seznámit zaměstnance
s vytýčením podzemních a nadzemních rozvodů energií, které nejsou uvedeny v předepsané projektové
dokumentaci, se zdroji vody, napojení na kanalizaci, místo připojení elektrického proudu, skladovací plochy, sklady.
13. Písemně seznámit zaměstnance i ostatní eventuální zhotovitele s riziky, která vytváří svou činností na stavbě a
s opatřeními proti jejich působení.
14. Dohodu mezi zhotoviteli na koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy
k jejich zajištění v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., v platném znění.
15. Zaměstnanci a třetí osoby zhotovitele jsou povinni se při nástupu na pracoviště objednatele ohlásit u vedoucího
pracoviště.
16. Je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry), jiných nebezpečí a
evakuace zaměstnanců.

17. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele na pracovišti nebo mimořádné události, je tento povinen jej
neprodleně oznámit vedoucímu pracoviště (stavbyvedoucí, technik realizace stavby, vedoucí divize nebo správce
majetku).
18. Odstraňovat, případně zajišťovat odstranění závad zjištěných kontrolami, zkouškami, inspekčními prohlídkami nebo
revizemi technických zařízení.
19. Vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), které musí být označené
názvem /logem zaměstnavatele. Minimální výbava OOPP zaměstnanců je: pracovní obuv S3 kotníková, pracovní
oděv, reflexní vesta, ochranná přilba a další OOPP dle vyhodnocených rizik či místních podmínek, ve kterých je dílo
realizováno.
20. Vybavit pracoviště zhotovitele budou vybaveno prostředky první pomoci (lékárničkou schválenou lékařem pracovně
lékařských služeb), havarijní soupravou a min. 1ks HP práškovým min.183B.
21. Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích v průběhu výkonu činností souvisejících s předmětem Smlouvy.
22. Zajistí, aby zaměstnanci nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky, ani nevykonávali dané
činnosti pod jejich vlivem. Na vyžádání zástupce Objednatele se podrobí, za přítomnosti příslušného vedoucího
zaměstnance, zjištění, zda tyto závazky dodržují.
23. Dodržování stanoveného zákazu kouření.
24. Primárně používat pro práci ve výškách kolektivní ochranu. Zařízení pro vyvýšení místa práce bude používáno
v souladu s návodem výrobce. Lešení bude předáno/převzato do používání jen po jeho úplném dokončení. O předání
a převzetí bude proveden zápis. Na pracovišti bude k dispozici provozní dokumentace k lešení (návod výrobce nebo
nákres se statickým výpočtem) Přejímající není oprávněn provádět na konstrukci lešení žádné úpravy nebo částečnou
nebo úplnou demontáž.
25. Vést evidenci všech zaměstnanců a osob přítomných na pracovišti (staveništi), a provádějících příslušné činnosti.
26. Počínat si při plnění dodávek nebo služeb, které jsou předmětem Smlouvy, tak, aby nezavdal příčinu požáru,
nezpůsobil požár a neohrozil svou činností život, zdraví nebo majetek. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje v
případě potřeby seznámit se se způsobem zajištění požární ochrany na pracovišti a informovat o něm i zaměstnance
vykonávající činnosti.
27. V případě výkonu činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. sváření, broušení, rozbrušování, práce s
plamenem apod.) bude postupovat v souladu s vyhláškou č.87/2000 Sb., v platném znění. Posouzení požárního
nebezpečí provede před započetím prací odpovědná osoba zhotovitele. Před zahájením výkonu činností, které jsou
požárně nebezpečné, provedou kontrolu místa výkonu daných činností a jeho okolí, odstraní hořlavé látky a učiní
další potřebná požárně-bezpečnostní opatření k zamezení možnosti vzniku požáru v důsledku jejich činnosti.
28. V případě, že bude zhotovitel provádět činnosti pomocí zvedacích zařízením (jeřáby, hydraulické ruky), budou tyto
činnosti prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 v souladu se Systémem bezpečné práce společnosti (SBP).
Zhotovitel určí jednu pověřenou osobu, která bude zastupovat vedení organizace požadující manipulace s břemeny
v souladu s bodem 4.2 ČSN ISO 12480-1. V případě, že se manipulace zúčastní i zaměstnanci objednatele, je
zhotovitel pověřen také řízením a vydáváním příkazů i zaměstnancům objednatele.
29. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dohodnuté ve Smlouvě, a které souvisí se Smlouvou tak, aby
předcházel všem negativním dopadům na životní prostředí. Za škody na životním prostředí, které vzniknou jeho
činností nebo nečinností, odpovídá Zhotovitel. V daných souvislostech je také povinen vzniklé škody bez zbytečného
odkladu na své náklady odstranit. Při plnění Smlouvy na pracovišti Objednatele je zhotovitel povinen řídit se
interními pokyny a předpisy Objednatele z oblasti životního prostředí.
30. Zhotovitel je původcem odpadu, který vznikl při plnění činností, které jsou předmětem Smlouvy z jeho strany. Jako
takový je povinen se vzniklými odpady řádně nakládat, zejména je shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií
na místech k tomuto určených a evidovat jejich množství. Zajistit shromaždiště nebo shromažďovací prostředky
takových technických parametrů, aby zabránily kontaminaci vod a horninového prostředí odpadem, případně únikům
odpadu nebo jeho složek do životního prostředí, a zajistit jejich řádné označení.
31. Vzniklé odpady předávat jen oprávněným osobám dle zákona o odpadech.
32. Vykonává-li zhotovitel prací činnosti, při kterých mohou být dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je povinen
učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí a předložit objednateli k odsouhlasení, a to do 10 dnů před započetím plnění dodávek nebo služeb, „Plán
opatření pro případ ohrožení povrchových nebo podzemních vod“ (Havarijní plán).
33. Při výkonu činností na plynovodním potrubí plynárenské soustavy je zhotovitel srozuměn s tím, že sítě plynovodního
potrubí mohou obsahovat kondenzát zemního plynu, který je nebezpečný vodám (toxický pro vodní organismy) a
lidem (karcinogenita). Dodavatel je povinen dbát zvýšené opatrnosti a zabránit únikům kondenzátu do okolního
prostředí.
34. Po ukončení výkonu činností dle Smlouvy musí zhotovitel zařídit vyčištění a uklizení všech pracovišť a prostor, na
které měl výkon daných činností vliv. Veškeré předměty, které splňují definici odpadu, musí být jako odpady
zhotovitelem odstraněny, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že veškerá technická zařízení jim používaná na stavbě mají platné
kontroly, revize, atesty, provozní dokumentaci a jejich používání je bezpečné, a že všichni jeho zaměstnanci
vyskytující se na stavbě jsou zdravotně a odborně způsobilí pro práce a činnosti, které provádějí.
Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že přijal zásady plynoucí z obchodních podmínek objednatele případně
investora, jsou-li součástí těchto obchodních podmínek.
Zhotovitel zahájením prací potvrzuje převzetí písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, ze strany objednatele a seznámení s interní
dokumentací objednatele – směrnicemi S-13, S-14, S-16, SBP.
Zhotovitel zahájením prací prohlašuje, že při výkonu své činnosti neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5
písm. e) bod 1 až 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. Zhotovitel se zavazuje veškeré
práce a činnosti provádět vlastními pracovníky na základě pracovněprávního vztahu, popřípadě prostřednictvím
dalších zhotovitelů, kteří k tomu účelu zaměstnávají rovněž vlastní zaměstnance na základě pracovněprávního
vztahu. Zhotovitel zajistí, aby na pracovišti prokázal pracovněprávní vztah pracovníků, pohybujících se na
pracovišti. (např. kopií pracovní smlouvy)
Objednatel si tímto vyhrazuje právo:
Kontrolovat vykonávání činností, které jsou předmětem Smlouvy, a to s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jak je uvedeno výše. V případě vážného porušení právních a ostatních
předpisů nebo některého ustanovení těchto podmínek, které by mohlo vést k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a
požární ochrany, nařídit okamžité přerušení výkonu daných činností, případně vykázat původce ohrožení z pracoviště.
Smluvně ujednané termíny dokončení prací nebo služeb tímto nejsou dotčeny.
Právo vykázat zaměstnance z pracoviště se vztahuje i na situaci, kdy zhotovitel nepředložil odbornou a zdravotní
způsobilost zaměstnance.
Pořizovat fotografické nebo filmové záznamy činnosti zhotovitele nebo jeho poddodavatelů za účelem prokázání
porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Udělit zhotoviteli sankce za porušování ustanovení této smlouvy, za porušování předpisů BOZP a předpisů PO. Sankce
jsou uvedeny v Sazebník pokut objednatele nebo v případě přijetí obchodních podmínek investora sazebníku pokut
investora.
Opakované či soustavné porušování předpisů týkajících se BOZP, PO či nelegální práce zhotovitelem je důvodem
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
Veškeré smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat na cenu za dílo. Zhotovitel je současně povinen na své náklady
odstranit případné škody vzniklé porušením povinností nebo uhradit objednateli vynaložené náklady související
s odstraněním škody, odstranil-li objednatel vzniklou škodu svými prostředky.
Příloha: Obchodní podmínky investora:
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.03 2020.

…………………………………………….
Ing. Vaško Radim jednatel

