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Obchodní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (OŽP) 
a požární ochrany (PO) – „Obchodní podmínky BOZP, OŽP a PO“ (dále též „Obchodní podmínky“) 

 

Účelem následujících ustanovení Obchodních podmínek BOZP, OŽP a PO 
je vymezení vzájemných práv a povinnost účastníků Smlouvy, která 
na ně odkazuje jako na část Smlouvy, nebo kde z jejího obsahu vyplývá, 
že se jimi účastníci Smlouvy při činnostech, které jsou předmětem Smlouvy 
budou řídit, a to v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci („BOZP“), ochrany před požárem („PO“) a ochrany životního 
prostředí („OŽP“) při plnění Smlouvy na pracovištích níže uvedených 
Objednatelů, a to v souladu s právním řádem České republiky. 

Účastníci Smlouvy, uzavřením Smlouvy, která odkazuje na tyto Obchodní 
podmínky, souhlasí také s tím, že se při výkonu činností, které jsou 
Předmětem Smlouvy, se budou řídit těmito Obchodními podmínkami, 
a že tyto Obchodní podmínky jsou v daných souvislostech pro ně závazné. 

„Objednatelem“ se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí níže 
uvedené společnosti: 

innogy Česká republika a.s. 

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, 
vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18556, IČ 242 75 051 

RWE Supply & Trading CZ, a.s. 

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, 
vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7240, IČ 264 60 815 

innogy Gas Storage, s.r.o. 

se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, vedená 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 124711, IČ 278 92 077 

innogy Grid Holding, a.s. 

se sídlem Praha 10 – Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ 100 98, 
vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 18283, IČ 243 10 573 

GasNet, s.r.o. 

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, vedená u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, IČ 272 95 567 

innogy Energie, s.r.o. 

se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, 
vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 220583, IČ 499 03 209 
 

GridServices, s.r.o. 

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, vedená 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 57165, IČ 279 35 311 

innogy Energo, s.r.o. 

se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, vedená u Městského 
soudu v Praze, sp. zn. C 50971, IČ 251 15 171 

innogy Zákaznické služby, s.r.o. 

se sídlem Plynární 2748/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vedená 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 30666, IČ 279 35 221 

innogy Business Services CZ, s.r.o. 

se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, vedená u Městského 
soudu v Praze, sp. zn. C 108314, IČ 272 60 291 

innogy Teplárna Náchod, s.r.o. 

se sídlem Plhovská 544, 547 01 Náchod, vedená u Krajského soudu 
v Hradci Králové, sp. zn. C 34831, IČ 038 45 443 

„Dodavatelem“ se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která dodává 
Objednateli služby, a se kterou byla některým z Objednatelů uzavřena 
Smlouva. 

„Smlouvou“ se rozumí dvoustranné či vícestranné právní jednání mezi 
Objednatelem a Dodavatelem spočívající ve vzájemných a obsahově 
shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně 
či zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle 
spojují. Smlouva musí mít písemnou formu. Za Smlouvu jsou 
též považovány písemné Objednávky přijaté jako návrh Objednatele 
Dodavatelem. 

Zaměstnancem dodavatele se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která 
vykonává práci na vrub (jménem/pro) Dodavatele (může se jednat 
o zaměstnance Dodavatele na základě pracovněprávního poměru či jiného 
smluvního vztahu), dále také o zaměstnance poddodavatele a osoba 
zdržující se s vědomím Dodavatele nebo Poddodavatele na pracovištích 
Objednatele nebo v jeho prostorách, kde vykonává činnosti, které jsou 
předmětem Smlouvy. 

Poddodavatelem se rozumí osoba, kterou nechá Dodavatel vykonávat 
činnosti, které jsou předmětem Smlouvy, pod jeho vedením. 

 

A. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE: 

Bude-li Dodavatel poskytovat plnění Objednateli na jeho pracovištích, 
zavazuje se spolupracovat s Objednatelem na zjišťování bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců, pomocníků nebo osob 
zdržujících se s jeho vědomím na pracovištích Objednavatele (dále jen 
„zaměstnanců“) nebo v jeho prostorách, ve smyslu ustanovení §101 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel je povinen ještě před započetím prací, které jsou předmětem 
Smlouvy zajistit následující: 

o Sdělit písemnou formou Objednateli, zda dílo nebo část jeho činností, 
vyplývající ze Smlouvy, bude pod jeho vedením provádět jeden nebo 
více poddodavatelů (zejména v případě stavebních prací). 

o Umožnit Objednateli seznámit zaměstnance Dodavatele, v případě 
potřeby, s interními bezpečnostními předpisy a dalšími specifiky BOZP 
týkajících se daného pracoviště. 

o Vyžádat si písemný souhlas Objednatele k veškerým úpravám 
na bezpečnostních, hygienických a protipožárních zařízeních a jejich 
označení. 

o Udržovat pořádek a čistotu na pracovištích Objednatele v průběhu 

výkonu činností souvisejících s předmětem Smlouvy. 

Dodavatel se zavazuje při výkonu činností, které jsou předmětem Smlouvy: 

o Zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali veškeré platné právní a ostatní 
právní předpisy z oblasti BOZP a počínali si tak, aby svou činností 
neohrožovali bezpečnost nebo zdraví osob. 

o Umožnit Objednateli seznámit zaměstnance Dodavatele v případě 
potřeby s bezpečnostními předpisy a dalšími specifiky BOZP týkajícími 
se výkonu činností, která je předmětem Smlouvy. 

o Nejpozději v den převzetí pracoviště sdělit Objednateli písemně jména 
všech osob odpovědných za řízení prací a zajištění bezpečnosti 
u činností prováděných vlastními zaměstnanci nebo poddavateli včetně 
jejich kontaktních údajů. 

o Svěřit řízení veškerých prací pouze výše uvedeným odpovědným 
osobám, které současně disponují dostatečnými pravomocemi 

a odbornými kompetencemi (včetně jazykové vybavenosti) k řízení 
těchto prací. 

o Má-li Objednatel povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (pracovišti Dodavatele), Dodavatel písemně 
sdělí Objednateli skutečnosti nutné pro jmenování příslušného počtu 
koordinátorů BOZP na staveništích, a to s ohledem na počet jeho 
poddodavatelů, rozsahu složitosti stavby, apod. 

o Písemnou formou smluvně zavázat poddodavatele, kterého použije 
k výkonu činností dle Smlouvy, k dodržování zásad plynoucích z těchto 
Obchodních podmínek a jejich dodržování kontrolovat a vyžadovat. 

o Přidělit výkon činností, které jsou předmětem Smlouvy, pouze 
zaměstnancům, kteří jsou proškoleni ze zásad BOZP a jsou v souladu 
se zákonnými požadavky držiteli platných oprávnění o odborné 
způsobilosti pro výkon předmětných činností (např. řidičský průkaz, 
svářečský průkaz) a jsou k výkonu dané činnosti zdravotně způsobilí. 

Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci při výkonu 
činností dle Smlouvy a souvisejících s předmětem Smlouvy: 

o Dodržovali bezpečnostní a hygienické předpisy, včetně jim předané 
či  jinak dostupné interní dokumentace Objednatele, a počínali si tak, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, životě a na majetku Objednatele 
nebo třetích osob. 

o Používali předepsaná ochranná zařízení a osobní ochranné pracovní 
prostředky (dále jen „OOPP“). 

o Používali pouze takové nářadí, zařízení a pomůcky, které odpovídají 
bezpečnostním předpisům a technickým normám a jsou řádně 
kontrolovány, udržovány a schopny bezpečného provozu. Budou 
používat pouze takové nářadí, zařízení a pomůcky v majetku 
Objednatele nebo jím oprávněně užívané, k jehož užívání dostal 
Dodavatel od Objednatele písemný souhlas. 

o 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 Dodavatele, zjištění, zda tyto závazky dodržují. 

o Dodržovali stanovený zákaz kouření. 
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o Zacházeli s chemickými látkami tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život 
osob nebo životní prostředí a byly naplněny požadavky platné legislativy, 
zejména vybavení pravidly a proškolení dle požadavků § 44a zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, a bezpečnostními listy dle Nařízení REACH ES č. 1907/2006. 

o Na vyžádání Objednatele se podrobili kontrole věcí vnášených, 
vnesených a odnášených do a z pracovišť a prostor Objednatele. 

o Byli, při všech činnostech ve výškách, kde je nezbytné použít OOPP proti 
pádu, chráněni zachycovacím systémem s trojnásobně jistícími 
karabinami, je-li nezbytné ovládání jednou rukou, jsou přípustné 
dvojnásobně jistící karabiny. 

o Při výkonu činností v klecích mobilních vysokozdvižných plošin byli 
neustále chráněni proti pádu vhodnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky (i v případě použití prostředků kolektivní ochrany). 

Dodavatel je dále povinen: 

o Vést evidenci všech zaměstnanců a osob přítomných na pracovišti 
(staveništi), a provádějících příslušné činnosti. 

o Předem nahlásit a projednat s Objednatelem výkon činností 
v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí, či v blízkosti jiných 
zařízení (např. sklady a zásobníky technických plynů/pohonných hmot). 
Zajistit zpracování plánu BOZP a řídit se jím a v samotném průběhu 
realizace předmětných činností respektovat ochranná pásma 
a ochranná opatření, která jsou pro práci v jejich blízkosti stanovena. 

o Vyšetřit, evidovat a vykazovat, způsobem vyplývajícím z příslušných 
právních předpisů, všechny pracovní úrazy svých zaměstnanců 
(případně zaměstnanců svých poddodavatelů), které se udály při výkonu 
činnosti, které jsou předmětem Smlouvy ve prospěch Objednatele 
a přizvat k jejich řádnému prošetření odpovědného zástupce 
Objednatele (zpravidla technika BOZP). Veškeré záznamy o úrazu, 
které se stanou v průběhu výkonu činnosti pro Objednatele, zašle 
Dodavatel na e-mailovou adresu urazy@innogy.com do 7 pracovních 
dnů ode dne vzniku úrazu. Jejich součástí budou vždy informace 
o příčině vzniku úrazu a přijatých opatřeních proti jeho opakování. 

o Na požádání, ústí formou, neprodleně vysvětlit Objednateli okolnosti 
vzniku pracovního úrazu a přijatá opatření proti jeho opakování. 
Uvedené zajistí prostřednictvím odpovědného vedoucího zaměstnance. 

o Na požádání sdělit Objednateli bez zbytečného odkladu, stanovenou 
formou přes webový portál, přesný počet pracovních úrazů, přibližný 
počet odpracovaných hodin při výkonu činností ve smyslu Smlouvy 
ve prospěch Objednatele za dané období, celkový počet hodin pracovní 
neschopnosti způsobené hlášenými pracovními úrazy a průměrný počet 
zaměstnanců Dodavatele pro účely sledování úrovně BOZP. 

o Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, odpovídá Dodavatel 
za to, že každý jeho zaměstnanec bude, během výkonu práce 
na staveništi nebo jiném pracovišti Objednatele, vybaven Osobním 
bezpečnostním zápisníkem (dále jen „OBZ“). Zaměstnanci Dodavatele 
nemusí být vybaveni OBZ, jestliže se zakázka týká výlučně komerčních 
a poradenských služeb nebo prací (např. IT služby, poradenství, 
doručování dopisů a balíků, atd.). 

o Zajistit, že OBZ každého zaměstnance bude před započetím prací, které 
jsou předmětem Smlouvy, řádně a pravdivě vyplněný a bude obsahovat 
všechny náležitosti v něm uvedené a požadované. Nedodržení tohoto 
ustanovení bude sankciováno způsobem stanoveným těmito 
Obchodními podmínkami. 

o V případech, kdy se jedná o první plnění Dodavatele pro Objednatele 
od počátku účinnosti těchto Obchodních podmínek a současně není 
doba od objednání prací, které jsou předmětem Smlouvy, do jejich 
zahájení delší než 14 dní, lze nahradit OBZ čestným prohlášením 
statutárního orgánu Dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů 
zpracovaného podle vzoru Objednatele (dostupném na internetových 
stránkách Objednatele http://www.innogy.cz/o-innogy/bozp/). 

ČINNOSTI, PRO KTERÉ JE VYŽADOVÁNO DOLOŽENÍ ZDRAVOTNÍ 

A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZAZNAMENANÉ V OBZ: 

o montáže, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení 
plynových, tlakových, zdvihacích a elektrických (činnosti, pro které 
je požadováno osvědčení o odborné způsobilosti TIČR,OBÚ); 

o svářečské práce; 

o potápěčské práce; 

o práce s použitím RTG/ionizujícího záření; 

o práce ve výškách, nebo nad volnou hloubkou s použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu; 

o práce se zdvihacími plošinami; 

o práce v zásobnících, nádržích, separátorech, kotlích, potrubích, 
kanálech a v jiných obdobných úzkých nebo těžko přístupných místech 
a zařízeních a v místech, kde se může vyskytovat výbušné, 
nedýchatelné nebo toxické ovzduší (práce se zvýšeným nebezpečím); 

o jeřábnické a vazačské práce; 

o lešenářské práce; 

o podzemní opravy sond (zejména pro innogy GasStorage, s.r.o.). 

ČINNOSTI, PRO KTERÉ NENÍ VYŽADOVÁNO DOLOŽENÍ ZDRAVOTNÍ 

A ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ZAZNAMENANÉ V OBZ: 

o poštovní/zasilatelské služby; 

o běžný úklid; 

o poradenská činnost; 

o administrativní činnost; 

o doprava ADR pro NCHL (řidič musí mít u sebe originály těchto dokladů); 

o IT služby s výjimkou práce na elektrickém zařízení – vyhláška 
č.50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů – §§ 5 a výše; 

o běžná údržba s výjimkou údržby VTZ (plynových, tlakových, 
elektrických, zdvihacích), dále práce s elektrickým zařízením, práce ve 
výškách, jednoduché udržovací práce (např. instalatérské, zámečnické 
práce, podlahářské práce, kopáči, kontrola hasicích přístrojů, apod.); 

o údržba zeleně a komunikací, zahradnické práce; 

o ostraha, recepční služba; 

o pracovníci energetických, vodárenských společností apod., kteří 
provádějí odečty měřidel; 

o svoz komunálního odpadu; 

o provoz kantýn/výdej stravy, dovoz stravy. 

PROKAZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH A ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ: 

o Odborné a zdravotní způsobilosti se prokazují zápisem do osobního 
bezpečnostního záznamníku (viz příloha), nebo do dokumentu jiného 
formátu, který splní obsahovou stránku požadovanou v OBZ 
a zaměstnavatel jej oficiálně potvrdí. 

o Fyzické osoby – podnikatelé/živnostníci (OSVČ) prokazují odborné 
a zdravotní způsobilosti formou písemného čestného prohlášení. 
Toto prohlášení nenahrazuje povinnost na vyžádání předložit osvědčení 
nebo certifikáty vydané k doložení odborných způsobilostí. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE: 

Objednatel se zavazuje prostřednictvím určené kontaktní osoby informovat 
všechny své zaměstnance, kteří využívají pracoviště nebo jiné prostory, 
ve kterých budou vykonávat činnosti ve smyslu Smlouvy, o účelu výkonu 
daných činností na pracovišti. Objednatel se dále zavazuje informovat tyto 
zaměstnance rovněž o všech přijatých bezpečnostních opatřeních 
vztahujících se k těmto pracovištím, a to nejpozději následující den po té, 
co Objednatel obdrží od Dodavatele potřebné informace. 

Objednatel si tímto vyhrazuje právo: 

o Kontrolovat vykonávání činností, které jsou předmětem Smlouvy, 
Dodavatelem a to s ohledem na dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jak je uvedeno výše. V případě vážného 
porušení právních a ostatních předpisů nebo některého ustanovení 
těchto Obchodních podmínek, které by mohlo vést k ohrožení 
bezpečnosti nebo zdraví osob, nařídit okamžité přerušení výkonu 
daných činností, případně vykázat původce ohrožení z pracoviště nebo 
objektu Objednatele. Smluvně ujednané termíny dokončení prací nebo 
služeb tímto nejsou dotčeny. 

o Právo vykázat zaměstnance Dodavatele z pracoviště se vztahuje 
i na situaci, kdy se zaměstnanec není schopen prokázat platným 
a správně vyplněným Osobním bezpečnostním zápisníkem. 

o Pořizovat fotografické nebo filmové záznamy činnosti Dodavatele nebo 
jeho poddodavatelů za účelem prokázání porušení zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci nebo ustanovení Obchodních podmínek. 

o Provedení zákaznického auditu Dodavatele za účelem posouzení shody 
s právními požadavky a závazky Objednatele z hlediska bezpečnosti 
práce, jejichž dodržování je Dodavatel povinen zajistit. 

 

B. Ochrana životního prostředí (OŽP)

POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE: 

Dodavatel 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 Dodavatel. 
V daných souvislostech je také povinen vzniklé škody bez zbytečného 
odkladu na své náklady odstranit. Při plnění Smlouvy na pracovišti 

Objednatele je Dodavatel povinen řídit se interními pokyny a předpisy 
Objednatele z oblasti životního prostředí. 

Nakládá-li Dodavatel s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi, 
je povinen: 

o Předložit Objednateli na požádání seznam veškerých nebezpečných 
chemických látek a směsí se kterými nakládá, včetně jejich 
bezpečnostních listů, a to neprodleně. 

mailto:urazy@innogy.com
http://www.innogy.cz/o-innogy/bozp/
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o Skladovat nebezpečné chemické látky a přípravky v souladu s pokyny 
uvedenými v bezpečnostních listech a nakládání s nimi provádět pouze 
zaměstnanci, kteří byli s bezpečnostními listy prokazatelně seznámeni. 

o Zacházet s nebezpečnými chemickými látkami tak, aby bylo zabráněno 
jejich nežádoucímu úniku do okolního prostředí (zejména půdy, nebo 
podzemních a povrchových vod). 

o S použitými obaly od nebezpečných látek zacházet jako s nebezpečným 
odpadem. 

o Pokud vznikají v souvislosti s výkonem činností dohodnutých 
ve Smlouvě těkavé organické látky (VOC), je Dodavatel jejich 
producentem. Dodavatel je povinen minimalizovat množství emisí 
VOC zajištěním vhodných technických podmínek. 

Dodavatel je původcem odpadu, který vznikl při plnění činností, které jsou 
předmětem Smlouvy z jeho strany. Jako takový je povinen: 

o Před započetím plnění dodávek nebo služeb, které jsou předmětem 
Smlouvy, předložit Objednateli v případě žádosti zástupce Objednatele, 
a to do pěti pracovních dnů, souhrnný přehled všech odpadů, jejichž 
vznik při své činnosti dle Smlouvy předpokládá, s následujícími údaji: 
druh a kategorie odpadu, předpokládané množství odpadu včetně udání 
způsobu jeho shromažďování a předání do schválených zařízení 
k dalšímu nakládání. 

o Se vzniklými odpady řádně nakládat, zejména je shromažďovat utříděné 
podle druhů a kategorií na místech k tomuto určených a evidovat jejich 
množství. 

o 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. 

o Vzniklé odpady předávat jen oprávněným osobám dle zákona 
o odpadech. 

Vykonává-li Dodavatel prací činnosti, při kterých mohou být dotčeny zájmy 
chráněné vodním zákonem, je povinen: 

o Učinit přiměřená opatření, aby závadné látky nevnikly do povrchových 
nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

o 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). 

V případě havárie je povinen Dodavatel zajistit, aby ten, kdo havárii zjistí, 
ihned učinil zásah k zamezení šíření nebezpečí a okamžitě havárii nahlásil 
Objednateli, případně ČIŽP, pokud to rozsah havárie vyžaduje. Dodavatel 
je dále povinen havárii bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit. 

Při výkonu činností na plynovodním potrubí plynárenské soustavy 
je Dodavatel 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. 

Po ukončení výkonu činností dle Smlouvy musí Dodavatel 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 
Dodavatelem odstraněny, a to v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE: 

Při plnění Smlouvy na pracovišti Objednatele je Objednatel povinen 
před započetím prací seznámit Dodavatele s interními pokyny a předpisy 
z oblasti životního prostředí, kterými je Dodavatel povinen se řídit. 
Objednatel je dále povinen informovat Dodavatele o opatřeních, která 
je povinen učinit v případě mimořádné události ohrožující životní prostředí. 

Objednatel má právo kontrolovat výkon činností Dodavatele, které 
jsou předmětem Smlouvy, a to, s ohledem na dodržování zásad ochrany 
životního prostředí. V případě vážného porušení některého ustanovení 
právních předpisů v oblasti OŽP nebo těchto Obchodních podmínek, které 
by mohlo vést ke škodám na životním prostředí, má Objednatel právo 
nařídit přerušení výkonu daných činností nebo vykázat původce ohrožení 
(zaměstnance Dodavatele) z pracoviště a z objektu Objednatele. Smluvně 
ujednané termíny dokončení prací nebo služeb tímto nejsou dotčeny. 

Objednatel může za účelem prokázání porušení ustanovení Obchodních 
podmínek BOZP, OŽP a PO pořizovat fotografické nebo filmové záznamy 
činnosti Dodavatele nebo jeho poddodavatelů. 

Objednatel si dále vyhrazuje právo provedení zákaznického auditu 

Dodavatele za účelem posouzení shody výkonu činností Dodavatele, které 

jsou předmětem Smlouvy, s právními požadavky a závazky Objednatele 

z hlediska ochrany životního prostředí. 

 

C. Zabezpečení požární ochrany (PO) na pracovištích Objednatele

POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE: 

Pokud nebude dohodnuto jinak, zajišťuje požární ochranu pracoviště 
dotčeného činnostmi Dodavatele dle příslušné Smlouvy, a to s ohledem 
na rozsah činností na něm prováděných, Dodavatel. 

Dodavatel je povinen 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 Dodavatel zavazuje v případě potřeby seznámit se se způsobem 
zajištění požární ochrany na pracovišti Objednatele a informovat o něm 
i zaměstnance vykonávající činnosti, které jsou předmětem Smlouvy 
na pracovišti Objednatele. 

Dodavatel se dále zavazuje, že jeho zaměstnanci: 

o Se na žádost Objednatele, před zahájením výkonu činností, které jsou 
předmětem Smlouvy, zúčastní školení nebo odborné přípravy o požární 
ochraně pracoviště Objednatele, kde mají vykonávat příslušné činnosti, 
a to i na pracovišti Objednatele. 

o Při činnostech prováděných u únikových východů a cest, rozvodných 
zařízení elektrické energie, uzávěrů plynu, vody a topení, požárně 
bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany 
nebudou znemožňovat volný přístup k těmto prostorům a zařízením, 
nevyžaduje-li to nevyhnutelně výkon jejich činnosti dle Smlouvy přičemž 
případná omezení musí být řešena před zahájením prací přijetím 
náhradních opatření po dohodě s Objednatelem. 

o Budou důsledně dodržovat veškeré pokyny vyznačené na dotčených 
pracovištích bezpečnostními značkami a signály. 

o Budou vykonávat činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (např. 
sváření, broušení, rozbrušování, práce s plamenem apod.) až po jejich 

nahlášení a povolení zaměstnancem Objednatele odpovědným 
za požární ochranu na daném pracovišti. 

o 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. 

o Vyhlásí v souladu s místní požární dokumentací Objednatele požární 
poplach na daném pracovišti, zpozorují-li vznik požáru. 

o Při zdolávání požáru poskytnou podle svých možností a schopností 
osobní a věcnou pomoc. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE: 

Objednatel zajišťuje požární ochranu pracoviště v rozsahu činností 
prováděných Objednatelem. 

Objednatel má právo kontrolovat výkon činností Dodavatele, které jsou 
předmětem Smlouvy, a to s ohledem na dodržování zásad požární 
bezpečnosti uvedených výše. V případě porušení právních předpisů nebo 
některého ustanovení těchto Obchodních podmínek, které by mohlo vést 
ke vzniku požáru nebo ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, je 
oprávněn nařídit přerušení výkonu daných činností nebo vykázat původce 
ohrožení z pracoviště a z objektu. Smluvně ujednané termíny dokončení 
prací nebo služeb tímto nejsou dotčeny. 

Objednatele. Objednatel si dále vyhrazuje právo provedení zákaznického 
auditu Dodavatele za účelem posouzení shody výkonu činností 
Dodavatele, které jsou předmětem Smlouvy, s právními požadavky a 
závazky Objednatele z hlediska požární ochrany.

 

D. Smluvní pokuty

Porušení těchto Obchodních podmínek (a to i jednorázově) je považováno 
za podstatné porušení Smlouvy. V případě porušení některého ustanovení 
těchto Obchodních podmínek, které by mohlo vést k ohrožení života 
a zdraví nebo ke škodám na životním prostředí, může Objednatel 
s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
nejsou dotčeny nároky Objednatele na odstranění škod způsobených 
Dodavatelem, na náhradu škody, která v daných souvislostech vznikne 
Objednateli a zaplacení smluvní pokut, jestliže nárok na jejich zaplacení 
vznikl před tím, než nastaly účinky odstoupení od smlouvy. 

V případě porušení smluvené povinnosti Dodavatele vybavit zaměstnance 
řádně vyplněným Osobním bezpečnostním zápisníkem a v případě, 
že zaměstnanec, který má být vybaven Osobním bezpečnostním 
zápisníkem, nepředloží Objednateli na jeho výzvu Osobní bezpečnostní 
zápisník nebo tento nemá řádně vyplněný, je Dodavatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Pokud Dodavatel nesdělí Objednateli, že dílo nebo jeho část, kterým jsou 
stavební práce, bude pod jeho vedením provádět na staveništi více 
poddodavatelů a Objednatel tudíž nejmenuje potřebný počet koordinátorů 
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bezpečnosti na staveništi dle příslušných právních předpisů, je v případě 
požadavku Objednatele Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu, a to ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv další povinnost vyplývající mu 
z těchto Obchodních podmínek, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši stanovené Objednatelem, maximálně však 50.000,- Kč 
a to za každý zjištěný případ porušení povinnosti vyplývající mu z těchto 
Obchodních podmínek. 

V případě, že jsou sankce za porušení povinností v oblasti bezpečnosti 
práce, požární ochrany a životního prostředí stanoveny ve Smlouvě nebo 
obchodních podmínkách k plnění konkrétního díla nebo služby odlišně od 
těchto všeobecných obchodních podmínek, řídí se oblast udělování 
jednotlivých sankcí Smlouvou nebo obchodními podmínkami pro plnění 
konkrétního díla nebo služby. 

Smluvní pokutu je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli do 30 dnů 

ode dne, kdy jej Objednatel k jejímu zaplacení vyzve. Objednatel 

je oprávněn smluvní pokutu, na kterou mu vznikl nárok ve smyslu těchto 

Obchodních podmínek, započíst i proti jakékoliv peněžité pohledávce 

Dodavatele, která mu vznikne nebo na jejíž zaplacení bude mít nárok vůči 

Objednateli ze Smlouvy, v rámci jejíhož plnění porušil Dodavatel 

ustanovení těchto Obchodních podmínek. K započtení pohledávek dojde 

ke dni určenému Objednatelem. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele 

na náhradu škody.

 

E. Přechodná a závěrečná ustanovení

Povinnost vybavit zaměstnance Osobním bezpečnostním zápisníkem 
v případech určených těmito Obchodními podmínkami vzniká 6 měsíců 
od počátku účinnosti tohoto dokumentu. Do té doby platí povinnost vybavit 
zaměstnance Osobním bezpečnostním zápisníkem v případech 
určených předchozí úpravou Obchodních podmínek platných od 1. 1. 2015. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2017. 


