Smluvní podmínky bezpečnosti
čnosti a ochrany zdraví při
p práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí
prost
na staveništi
I. Předmět úpravy a některá
která výkladová ustanovení
1. Účelem
elem následujících ustanovení tě
těchto
chto smluvních podmínek, vydaných ve smyslu ustanovení § 273
zákona č.. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn
znění pozdějších předpisů (dále jen jako “podmínky”), je
vymezení
vzájemných práv a povinností smluvních stran, a to jako účastníků
ú
smluvních nebo jiných právních akt
aktů,
jejichž
přílohou a nedílnou součástí
ástí jsou tyto podmínky, nebo z jejichž obsahu vyplývá, že se účastníci
ú
daných nebo
jiných právních aktů zavázali se jimi př
při plnění
ní daných smluvních nebo jiných právních akt
aktů řídit, a to
zejména v
souvislosti se zajištěním bezpečnosti
čnosti a ochrany zdr
zdraví přii práci (dále též jako “BOZP”), ochrany před
p
požárem
(dále též jako “PO”), a ochrany životního prostředí
prost
(dále též jako “OŽP”) při
ř plnění
ění smluvních nebo jiných
činností
inností na pracovištích níže uvedených objednatel
objednatelů, a to v souladu s právním řádem Č
České republiky.
2. Odkazem na tyto podmínky se určuje
urč část obsahu smlouvy uzavřené
ené mezi dodavatelem a objednatelem,
kterým se pro účely těchto
chto podmínek rozumí společnost
spole
OXFORD group, s.r.o.,, se sídlem Hradec Králové,
Třebechovická 821/2, PSČ 500 03, IČ
IČ: 25275828, zapsaná v obchodním rejstříku,
říku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12195 dále též jako “společnost
“spole nost OXFORD group” nebo jako
“objednatel”), jestliže je místem plnění
plně nebo jeho části staveniště, zejména:
a) smlouvy o dílo, jejímž předm
edmětem
tem je zhotovení, oprava, úprava, údržba nebo montáž stavby nebo
hmotně zachycený výsledek jiné činnosti prováděné alespoň zčásti
ásti na staveništi, s tím, že dílem se
rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části,
č
b) kupní
ní smlouvy, pokud je staveniště
staveništ místem dodání alespoň části zboží,
c) smlouvy o kontrolní činnosti týkající se provádění
provád ní stavby nebo s ní související,
d) smlouvy o přepravěě věci,
ěci, pokud je místo ur
určení, popřípadě místo odeslání zásilky na staveništi,
e) smlouvy
ouvy o nájmu nebo o provozu dopravního prostředku,
prost edku, jestliže je místem užívání nebo provozu
dopravního prostředku
edku alespoň zčásti staveniště,
f) smlouvy o ostraze staveniště,
staveniště
g) nájemní smlouvy, pokud je místem užívání předmětu
p
nájmu alespoňň zčásti
části staveniště
staveništ nebo
h) každé jiné smlouvy či dohody, na základě
základ které dodavatel vykonává jakoukoliv činnost (a to i jen
zčásti)
ásti) na staveništi pro objednatele, (shora uvedené smlouvy dále též jako „smlouva nebo
smlouvy“).
3. Smlouvou se rozumí také smlouva uzavřená
uzav
mezii objednatelem a dodavatelem formou objednávky podle
interních předpisů objednatele, ve které smluvní strany, které jsou účastníky
ú astníky objednávky, projevili vůli,
v
aby
se plnění, které je předmětem
tem objednávky přiměřeně
p
použily tyto podmínky.
4. Dodavatelem podle těchto
chto podmínek se rozumí zhotovitel ze smlouvy o dílo, prodávající ze smlouvy
kupní, vykonavatel kontroly ze smlouvy o kontrolní činnosti,
innosti, dopravce ze smlouvy o přepravě
př
věci,
pronajímatel ze smlouvy o nájmu dopravního prostředku,
prost
poskytovatel provozu
zu dopravního prostředku
prost
ze
smlouvy o provozu dopravního prostředku,
prostředku, poskytovatel ostrahy ze smlouvy o ostraze staveništ
staveniště,
pronajímatel ze smlouvy o nájmu nebo jiná osoba, se kterou objednatel uzavřel
uzavřel smlouvu, jejíž sou
součástí jsou
tyto podmínky, a v důsledku plnění
ění
ní shora uvedených smluv vznikají smluvním stranám vzájemná práva a
povinnosti v oblasti BOZP, PO a OŽP.
5. Dodavatelem se rozumí též subdodavatel dodavatele, jestliže byl dodavatelem zavázán k dodržování
těchto podmínek na základěě jejich vzájemného smluvního vztahu nebo jiným právním aktem.
6. Osobní zápisník bezpečnosti
nosti práce je povinen mít u sebe zam
zaměstnanec
stnanec dodavatele, který bude pro
dodavatele vykonávat některou z činností
inností definovanou objednatelem jako velmi nebezpe
nebezpečnou, nebo vysoce
rizikovou.

7. Za velmi nebezpečné
né (rizikové) práce se pokládají
činnosti
innosti s možným únikem plynu, potáp
potápěčské práce,práce s použitím RTG zařízení
řízení a dalších zdrojů
zdroj
ionizujícího záření
ení a práce ve výškách nad 5 metrů,
metr , v hloubkách 7 m a níže, a dále specifikované v
ustanovení článku V., odst. 10., pod odst. 10. 5. podmínek.
8. Pracovištěm
m se rozumí i staveniště nebo stavba.
9. Odchylná ujednání ve smlouvěě mají ppřednost před zněním těchto podmínek.
10. Pokud z povahy plnění
ní dodavatele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v
těchto
chto podmínkách nevztahují k jeho př
předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto
ěchto podmínek pro pln
plnění
dodavatele také nepoužijí.
11. Pokud některé
které povinnosti nejsou výslovně
výslovn v tomto dokumentu stanoveny, řídí se jejich plnění
pln právním
řádem České republiky.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při
ři práci
1. Dodavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců
zam
dodavatele přii práci s ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví. Dodavatel je povinen dodržovat právní a ostatní
ostat předpisy
ředpisy o bezpečnosti
bezpe
a
ochraně zdraví přii práci, zejména spolupracovat s objednatelem na zajiš
zajišťování
ování BOZP při
př práci zaměstnanců
dodavatele, pracujících na pracovištích objednatele nebo v jeho prostorách, ve smyslu ustanovení § 101 a
násl. zákona č. 262/2006
2/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zn pozdějších předpisů (dále jen jako ”zákoník práce”).
Dodavatel se zavazuje dbát též pokynů určeného zástupce objednatele, bezpečnostního
čnostního technika, energetika,
zaměstnance
stnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora QEH. Ná
Náklady
klady spojené se zajišťováním
zajišť
BOZP je
povinen hradit dodavatel.
2. Zjistí-li
li objednatel, že dodavatel nebo osoby, za které dodavatel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
ři práci, má objednatel právo vyzvat dodavatele, aby podle pokynů
pokyn
objednatele zjednal nápravu. V obzvláště
obzvlášt závažných případech
ípadech porušování povinností v oblasti bezpe
bezpečnosti a
ochrany zdraví přii práci, požární ochran
ochraně a ochraně životního prostředí
edí ze strany dodavatele je objednatel
oprávněn nařídit přerušení prací
rací do zjednání nápravy. Toto přerušení
p erušení nemá vliv na závazek dodavatele
zhotovit dílo ve sjednaném termínu.
3. Určení
ení zástupci smluvních stran jsou povinni se před
p
zahájením plnění vzájemněě informovat o rizicích
možného ohrožení života a zdraví při
př provádění plnění podle smlouvy a plnění
ě na něě navazujících nebo s
ním souvisejících, o opatřeních přijatých
řijatých k ochraně
ochran před působením těchto
chto rizik, která se týkají poskytování
plnění a staveniště,, a seznámit se s umíst
umístěním prostředků první pomoci, traumatologick
traumatologickým plánem a ostatní
dokumentací o bezpečnosti
nosti a ochraně zdraví přii práci na staveništi. O tom smluvní strany vyhotoví zápis,
popřípadě to uvedou v zápise o předání
ředání staveniště
staveništ nebo v záznamu ve stavebním deníku. Plní
Plní-li na jednom
staveništi úkoly zaměstnancii dvou dodavatelů,
dodavatel jsou dodavatelé povinni vzájemněě se písemn
písemně informovat o
rizicích a přijatých opatřeních
eních k ochraně
ochran před jejich působením,
sobením, která se týkají výkonu správce na staveništ
staveniště
a spolupracovat při zajišťování
ování BOZP pro všechny zam
zaměstnance na pracovišti.
4. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a přijatých
p
opatřeních pro případ,
ípad, že není možné rizika odstranit, je
dodavatel povinen vést dokumentaci.
5. Dodavatel je povinen vytvářet
řet bezpe
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
ředí a pracovní podmínky
vhodnou organizací BOZP a přijímáním
řijímáním opat
opatření k předcházení rizikům.
6. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 102 odst. 5 zákoníku práce při
při přijímání a provád
provádění
technických, organizačních
ních a jiných opat
opatření
ení k prevenci rizik vycházet ze všeobecných preventivních zásad,
kterými se rozumí zejména omezování vzniku rizik,
riz odstraňování
ování rizik u zdroje jejich původu,
pů
přizpůsobování
sobování pracovních podmínek pot
potřebám zaměstnanců dodavatele s cílem omezení působení
p
negativních vlivů práce na jejich zdraví, nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými technologickými a

pracovními postupy, přednostní
ednostní uplatň
uplatňování prostředků kolektivní ochrany před
řed riziky oproti prost
prostředkům
individuální ochrany.
7. Dodavatel je povinen přijmout
řijmout opatření
opatř pro případ zdolávání mimořádných opatření,
ření, jako jsou havárie,
požáry a povodně,, jiná vážná nebezpečí
nebezpeč a evakuace zaměstnanců včetně pokynůů k zastavení práce a k
okamžitému opuštění pracovištěě a odchodu do bezpečí.
bezpe í. Dodavatel je povinen zajistit a určit
ur podle druhu
činnosti a velikosti pracovištěě potřebný
řebný počet
po zaměstnanců, kteříí organizují poskytnutí první po
pomoci,
zajišťují přivolání
ivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasi
Hasičského
ského záchranného sboru České republiky a
Policie České
eské republiky a organizují evakuaci zam
zaměstnanců.
8. Dodavatel se zavazuje před
řed zahájením pln
plnění
ní svého závazku poskytnout svým zamě
zaměstnancům informace a
pokyny k zajištění bezpečnosti
nosti a ochrany zdraví ppři práci a o přijatých opatřeních,
řeních, zejména ke zdolávání
požárů,, poskytnutí první pomoci a postupu ppři mimořádných
ádných událostech na staveništi. Tím nejsou dotčeny
dot
ostatní povinnosti dodavatele vůči
ůči jeho zam
zaměstnancům
m ve smyslu ustanovení § 103 zákoníku práce.
9. Před zahájením plnění
ní svého závazku, ppři každé změně způsobu plnění závazku či zam
zaměstnanců, jejichž
prostřednictvím dodavatel plnění
ění závazku provádí, anebo na základě
základ výzvy objednatele je
j dodavatel povinen
předložit
edložit objednateli doklad o školení zaměstnanců
zam
zhotovitele v oblasti bezpečnosti
čnosti a ochrany zdraví ppři
práci a doklad o zdravotní způsobilosti
ůsobilosti zaměstnanců
zam
zhotovitele v rozsahu stanoveném právními nebo jinými
předpisy o bezpečnosti a ochraněě zdraví ppři práci.
10. Dodavatel se zavazuje předávat
ředávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců
zaměstnanců dodavatele, pop
popřípadě
dalších osob, které se na staveništi jeho prostřednictvím
prost
podílejí na jeho plnění,
ě vč.
č. doložení jejich odborné
způsobilosti. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu smějí
sm na staveništěě vstoupit jen s vědomím
v
určeného
eného zástupce objednatele. Tím není dot
dotčena odpovědnost dodavatele za bezpečnost
čnost a ochranu zdraví
těchto
chto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.
11. Dodavatel zajistí, aby jeho zaměstnanci
ěstnanci
stnanci zejména používali osobní ochranné pracovní prost
prostředky,
pracovní oděvy
vy a obuv, zejména ochranné ppřílby a výstražné vesty, popřípaděě pracovní od
oděvy s reflexními
prvky, a zavazuje se jejich používání soustavně
soustavn kontrolovat, dodržovali bezpečnostní
čnostní a hygienické předpisy,
p
a počínali
ínali si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku objednatele nebo ttřetích
tř
osob, používali
k práci pouze takové nářadí,
adí, stroje a pomůcky,
pom
které odpovídají bezpečnostním předpisů
ředpisům a technickým
normám a jsou v řádném
ádném stavu, zacházeli s chemickými látkami tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život osob
nebo životní prostředí
edí a byly naplněny
ny požadavky platné legislativy a byly vybavení pravidly a proškolení
podle požadavků ustanovení § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
ejného zdraví ve znění
zn pozdějších
předpisů, a bezpečnostními
nostními listy podle Na
Nařízení REACH ES č. 1907/2006, měli
ěli na staveništi při
p výkonu
práce, která je objednatelem definována jako velmi nebezpečná,
nebezpe ná, osobní zápisník bezpeč
bezpečnosti práce.
12. Zaměstnanci dodavatele, kteří
ří provád
provádějí
jí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti
z
v prostoru s
kolektivním zajištěním a zčásti
části mimo nněj,
j, jsou povinni mít po celou dobu na trupu upevn
upevněn bezpečnostní
postroj s připojovacím
ipojovacím lanem a pádovou bbrzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance
ěstnance vhodným
způsobem se zajistit při provádění
ění prací, ppři nichž hrozí nebezpečíí pádu z výšky nebo do hloubky na
pracovišti bez kolektivního zajištění.
ění.
13. O předávání prostředkůů kolektivní ochrany proti pádu mezi dodavatelem a objednatelem se pořídí
po
písemný zápis. K tomu postačuje
čuje i záznam ve stavebním deníku.
14. Opatření
ení k individuálnímu zajištění
zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí
dodavatel zpracovat písemně,
ě, zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním postupu, s
údaji o způsobu zajištění,
ní, o použitých osobních ochranných pracovních prost
prostředcích,
ředcích, s vyznačením
vyzna
bodů
úvazu a se statickým výpočtem.
č
Při
ři zm
změně pracovního postupu je dodavatel povinen odpovídajícím
způsobem písemně změnit
nit též tato opat
opatření. Dodavatel se zavazuje zajistit zaměstnanců
ěstnancům využívajícím tento
způsob jištění
ní školení o jeho použití a předat
p
jim prostředky tohoto jištění
ní na základě písemného zápisu.
15. Dodavatel nesmí bez předchozího
ředchozího písemného so
souhlasu
uhlasu objednatele použít stávající konstrukce stavby
jako prostředek
edek ke zdvihání. Všechny používané zdvihací prost
prostředky
edky musí dodavatel provozovat ppřímo z
podlahy nebo terénu. Přitom učiní
činí opatření
opat
směřující k rovnoměrnému
rnému rozložení zatížení. P
Při provozu

zdvihacích prostředků je dodavatel povinen si po
počínat
ínat tak, aby nedošlo k poškození povrchu stavby nebo
inženýrských sítích.
16. Dodavatel se zavazuje používat pouze bezpečná
bezpe
elektrická nebo jiná zařízení
řízení v souladu s právními
předpisy o technických požadavcích
ích na výrobky a předložit
p edložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich
revizích nebo jiné doklady osvědčující
ě čující splnění
spln podmínek pro jejich provoz.
17. Provizorní osvětlení, přívody
řívody
ívody elektrické energie nebo instalace musí dodavatel zřizovat,
z
udržovat a
provozovat v souladu s příslušnými
íslušnými právními předpisy
p
a českými
eskými technickými normami, popřípadě
pop
též s
návody jejich výrobců.
18. Osobou odpovědnou
dnou za organizaci práce zaměstnanců
zam
dodavatele a zajištění
ění bezpeč
bezpečnosti a ochrany
zdraví přii práci za zhotovitele je vždy
vžd určený zástupce dodavatele. Neuvádí-li
li jej smlouva, sdělí
sd dodavatel
před zahájením plnění
ní objednateli jeho jméno a ppříjmení,
íjmení, jakož i telefonické spojení. Dodavatel se zavazuje
zajistit trvalou přítomnost určeného
čeného zástupce dodavatele po dobu provádění
provád plnění
ění na staveništi. Tím není
dotčeno ustanovení článku
lánku II., odst. 7. těchto
t
podmínek.
19. Dodavatel je v souladu s předpisy
ředpisy o bezpečnosti
bezpe
a ochraně zdraví přii práci, zejména v souladu s
nařízením vlády č.. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
čnost a ochranu zdraví při
p
práci na staveništích, povinen souvisle oplotit staveniště,
staveništ popřípadě jeho samostatnou ččást, pokud jejich
oplocení nezajišťuje
uje objednatel. Oplocení zzřízené
ízené dodavatelem je dodavatel povinen udržovat do doby
splnění závazku dodavatele
odavatele podle smlouvy.
20. Zaměstnanci
stnanci dodavatele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveništ
staveniště, ve kterých
plní pracovní povinnosti při
ř plnění
ění závazku zhotovitele a ohledn
ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a
pokyny o bezpečnosti a ochraněě zdraví při
p práci; přitom používají pouze přístupové
ístupové cesty ur
určené
objednatelem.
21. Po předání a převzetí
evzetí jednotlivých ucelených částí dodavatelova plnění
ní vymezených ve smlouv
smlouvě
odpovídá objednatel za zajištění
ění bezpečnosti
bezpeč
a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanc
ěstnanců a dalších
dodavatelů objednatele na pracovištích, která se nacházejí na takto ppředaných částech plnění
pln dodavatele,
jakož i bezpečnosti
nosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich s vvědomím
domím objednatele zdržují. Tím není
dotčeno ujednání o předání a převzetí
řevzetí dodavatelova pln
plnění.
22. Skládky a místa pro uložení drobného materiálu smí dodavatel zřídit
z ídit jen v prostorách ur
určených k tomu
objednatelem, a to způsobem
sobem odpovídajícím předpisům
p
o bezpečnosti a ochraněě zdraví při
p práci.
23. Každý pracovní úraz zaměstnance
ěstnance
stnance dodavatele na staveništi se zhotovitel zavazuje neprodlen
neprodleně oznámit též
určenému
enému zástupci objednatele a umožnit objednateli úúčast při zjišťování příčin
ř čin a okolností takového
pracovního úrazu. Dodavatel rovněž
ěž objednateli
objednatel předá
edá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde
jde-li o pracovní
úraz. Dodavatel je povinen vést v knize úrazů
úraz evidenci o všech úrazech, I když jimi nebyla způsobena
zp
pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost přesahující
p
tři
ři kalendá
kalendářní dny. Dodavatel
je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům
orgánům a institucím a přijmout
p
opatření
ení proti opakování pracovních úraz
úrazů.. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci
zam
na
staveništi zdrželi požívání alkoholu, návykových,
návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na
staveniště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku
ke zjištění přítomnosti
ítomnosti alkoholu a dodavatel je povinen mu to u zaměstnanců
zam
ů dodavatele umožnit. Dodavatel
Doda
je povinen zaměstnance,
stnance, který vstoupil na staveništ
staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo
psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo zaměstnance,
zam stnance, který se odmítl podrobit dechové
zkoušce, vykázat ze staveniště.
ě. Neuč
Neučiní-li tak ani přes
es výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel
jménem dodavatele.
24. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích
p
odstavců tohoto článku ohledněě zaměstnanců
zamě
dodavatele
platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím
prost
zhotovitele
vitele podílejí na jeho plnění
pln nebo
se s jeho vědomím
domím zdržují na staveništi.

25. Dodavatel je dále povinen udržovat pořádek
po
a čistotu,
istotu, postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů,
ředpisů, v ppřípadech, kdy je vybavení pracovištěě považováno za provizorní nebo
pokud vyžaduje změny
ny nebo odstranění
odstraně apod., evidovat osoby příslušné
íslušné na staveništi a provád
provádějící příslušné
práce ve stavebním deníku, předem
ředem
edem nahlásit a projednat s objednatelem práci v ochranných pásmech vedení
inženýrských sítí čii v blízkosti jiných za
zařízení a v jejich průběhu
hu respektovat ochranná pásma a ochranná
opatření,
ení, které jsou pro práci v jejich blízkosti stanovena a pracovat se zvýšenou opatrností.

III. Požární ochrana
1. Dodavatel je povinen dodržovat právní
právn nebo jiné předpisy o požární ochraně,
ě, zejména zákon č. 133/1985
Sb., o požární ochraně,, a dbát pokynů objednatele v oblasti požární ochrany na staveništi. Dodavatel je
povinen si počínat tak, aby nezpůsobil
ůsobil požár a neohrozil život, zdraví a majetek.
2. Dodavatel se zavazuje seznámit se způsobem
zp
zajištění
ní požární ochrany na pracovišti objednatele a
informovat o něm i své zaměstnance
ěstnance a zam
zaměstnance jeho subdodavatelů pracujících na pracovišti
objednatele, v případě,, že povinnosti na úseku požární ochrany nnaa pracovišti objednatele plní na základě
základ
smlouvy objednatel, který ve smlouvě určil osobu odpovědnou za plnění
ní povinností na úseku požární
ochrany.
3. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, dodavatel plní povinnosti na úseku požární ochrany na pracovišti
objednatele ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran
ochraně , a je povinen ve smlouvě
smlouv učit osobu
odpovědnou za plnění
ní povinností na úseku požární ochrany
4. Dodavatel se zavazuje stanovit protipožární opatření
opat
na staveništi, v případě,
ě, že tak nemá být učiněno
objednatelem na základě smlouvy, a př
před zahájením plnění
ní proškolit v oblasti požární ochrany své
zaměstnance
stnance a jiné osoby, které se jeho prost
prostřednictvím podílejí na jeho plnění,
ění, jakož i provádět
provád na
předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu ppodle právních předpisů o požární ochraně.
ochran
5. Dodavatel a jeho zaměstnanci
stnanci nebo pověřené
pov
osoby dodavatelem jsou povinni při
ři práci na pracovišti
neznemožňovat volný přístup
ístup u únikových východ
východů a cest, rozvodných zařízení a věcných
ěcných prost
prostředků
požární ochrany. důsledně dodržovat veškeré pokyny vyzna
vyznačené bezpečnostními
nostními znač
značkami a signály.
6. O každém požáru vzniklém na staveništi dodavatel bez zbytečného
zbyte ného odkladu písemně vyrozumí
objednatele. Tím není dotčena
čena povinnost dodavatele ohlásit jej hasičskému
hasi
záchrannému
ému sboru a příslušným
p
orgánům veřejné
ejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných ppředpisů
ředpisů o požární ochraně.
7. Při provozování činností
inností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím
nebezpe ím anebo v prostorách se
zvýšeným požárním nebezpečím
čím dod
dodavatel odpovídá za jejich požární zabezpečení,
čení, zejména zamezením
vzniku nebezpečí požáru, odstraněním
ěním ho
hořlavých látek, hasícími prostředky,
edky, požárním dozorem a zzřízením
dostatečných
ných únikových cest. Opis písemného příkazu
p
vydaného podle právních předpis
ředpisů o požární ochraně
k provádění činností s otevřeným
řeným ohně
ohněm dodavatel včas předloží též určenému
enému zástupci objednatele.
8. Dodavatel rovněž zajišťuje
uje následný dozor po ukončení
ukon
prací s otevřeným ohněm
ěm nebo jiných činností se
zvýšeným nebezpečím
ím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochran
ochraně a příslušných
českých technických norem.
IV. Ochrana životního prostředí
1. Dodavatel je povinen zajistit aby veškerá jeho činnost prováděná
ná podle této smlouvy byla maximálně
maximáln
šetrná k životnímu prostředí, vykonávat veškeré své smluvně
smluvn dohodnuté činnosti
innosti tak, aby ppředcházel všem
negativním dopadům
m na životní prostředí,
prostř
v souladu se závaznými právními předpisy
ředpisy Č
České republiky,
zejména se zákonem č.. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
prost
ve znění pozdějších předpi
ředpisů, a právními předpisy
Evropské unie. Za škody, na životním prostředí,
prost
které vzniknou činností
inností dodavatele dodavateli, objednateli
nebo třetí
etí osobám, odpovídá dodavatel.

2. Dodavatel přijme veškerá opatření
ření k omezení hlu
hlučnosti způsobené jeho činností na sstaveništi v souladu s
právními předpisy a dále opatření
ření k úč
účinné ochraně spodních vod, podzemních toků,
ů, drenáží nebo jiných
zdrojů vody na staveništi a na přilehlých
řilehlých pozemcích před
p
znečištěním.
3. Dodavatel je povinen udržovat pořádek
poř
a čistotu na staveništi a na přístupových
ístupových cestách na staveništ
staveniště,
průběžně odstraňovat odpad a nečistoty,
čistoty, které vznikly ppři plnění
ní jeho závazku, technickými opatřeními
opat
zabraňovat
ovat jejich pronikání mimo staveniště
staveništ a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními
předpisyy s cílem jejich maximálního znovu využití.
4. Dodavatel je povinen vést průběžnou
ů ěžnou evidenci o odpadech a zp
způsobech
sobech nakládání s odpady, s tím, že
způsob
sob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů
odpad stanoví předpis provádějící
ějící zákon č.
č 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých
kterých dalších zákonů,
zákon a dále povinen předat
edat objednateli spolu se svým plněním
pln
i
evidenci odpadů,, které vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností
inností všech dalších osob podílejících
se prostřednictvím
ednictvím dodavatele na plně
plnění objednatele. Náležitosti evidence odpadůů jsou stanoveny právními
předpisy o odpadech. Předání
edání úplné evidence odpad
odpadů je podmínkou pro splnění
ění závazku dodavatele.
5. Jestliže objednatel zavedl na staveništi třídění
t
odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li
li k účasti
ú
i dodavatele,
je zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění
t
ní a ukládání jednotlivých druhů
druh odpadů. Výše a
způsob
sob podílu dodavatele na nákladech spojených s takovým tříděním
t
odpadůů na staveništi vyplývá ze
smlouvy.
6. Nesplní-li dodavatel ani v dodatečné
dodateč přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udržování čistoty
istoty na staveništi a na př
přístupových cestách k němu
mu nebo nakládání odpady, je objednatel
oprávněnn tyto povinnosti splnit sám nebo ttřetí osobou na náklady dodavatele.
7. Dodavatel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při
p plnění
ění jeho závazku proti úniku
provozních náplní do půdy
dy nebo vod a neponechávat zbytečně
zbyte
v chodu spalovací motory. Dodavatel se zdrží
údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.
8. Dodavatel se zavazuje nakládat chemickými látkami,chemickými přípravky
p ípravky a chemickými sm
směsmi na
staveništi způsobem
sobem odpovídajícím právním ppředpisům
m o chemických látkách, chemických ppřípravcích a
chemických směsích. Na výzvu objednatele je dodavatel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpečných
ných chemických látek, chemických ppřípravků a chemických směsích,
sích, s nimiž při
p plnění svého
závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních
bezpeč
listů, popřípadě doklady o školení doda
dodavatele nebo jeho
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li
vyžaduje se podle právních předpisů.
9. Dodavatel je povinen při
ři provádění svého plnění
pln dodržovat právní předpisy
edpisy o ochraně přírody a krajiny,
zejména zákon č.. 114/1992 Sb., o ochran
ochraně přírody a krajiny,, a zdržet se poškození dřevin, popřípadě
pop
jiných
porostů. Povolení ke kácení dřevin
řevin urč
určených
ených podle projektové dokumentace k odstraně
odstranění projedná s
příslušnými orgány veřejné
ejné správy, tj. správními orgány ochrany přírody.
p írody. Objednatel je povinen k tomu
dodavateli
li vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.
10. Objednatel dodavatele seznámil s environmentální politikou objednatele a dodavatel se zavazuje jednat v
souladu se zásadami ochrany životního prostředí,
prost
které z ní vyplývají.
11. V případě ekologickéé havárie je dodavatel, který ekologickou havárii zjistí nebo je s ní srozuměn,
srozum
povinen ihned učinit
init zásah k zamezení ší
šíření nebezpečí a zajištění požární bezpečnosti
čnosti a okamžit
okamžitě
ekologickou havárii ohlásit objednateli a příslušným
p
orgánům veřejné správy.
Zaa ekologickou havárii se považuje mimořádná událost, respektive člověkem zapříčině
ř činěná nehoda či
katastrofa,, jež by vedla k rozsáhlým ekologickým škodám.
V. Minimální standardy společnosti
čnosti OXFORD group v oblasti bezpečnosti
bezpe nosti a ochrany zdraví při
p práci
(BOZP) a požární ochrany (PO) na staveništi, doplňující
dopl
článek II. – III. Podmínek
1. Dodavatel je povinen dodržovat i povinnosti vyplývající z následujících minimálních standardů
standard pro
zajištění a řízení
ízení BOZP a PO na stavbách objednatele (dále také jen „minimální standardy“).

2. Provádění kontrol na staveništi
2.1. Každý dodavatel je povinen provádět
provád řádnou
ádnou kontrolu dodržování právních a ostatních ppředpisů o BOZP
a PO na vlastním staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště,
pracovišt , min. 1x za kalendář
kalendářní týden a její výsledek
zaznamenat v knize BOZP a PO nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba plnění
plnění zhotovitele kratší než
jeden kalendářní
ní týden, je zhotovitel povinen provést tuto kontrolu nejméně
nejméně jedenkrát bě
během doby plnění a
její výsledek zaznamenat v knize
nize BOZP a PO nebo ve stavebním deníku.
2.2. Dodavatel je v případěě zjištění
ění nebezpe
nebezpečného
ného chování nebo rizikové situace na pracovištích objednatele
povinen přerušit
erušit práce a o situaci neprodlen
neprodleně informovat stavbyvedoucího objednatele nebo jiného písemně
písemn
určeného zástupce objednatele.
3. Komunikace
3.1. Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci
zam
či osoby, které provádí plnění
ění pro objednatele
prostřednictvím dodavatele (popř.
ř. Jejich zam
zaměstnanci), neovládají-li český či slovenský jazyk, byli
proškoleni z pravidel dle českých
eských nebo slovenských (to podle místa pln
plnění)
ní) právních a ostatních ppředpisů o
BOZP a PO v jim srozumitelném jazyce. Doklad o proškolení je dodavatel povinen předat
p
př
stavbyvedoucímu
objednatele nejpozději jeden den před
řed zapo
započetím plnění pro objednatele.
3.2. Dodavatel je povinen předávat
ředávat svým zaměstnancům
zam
každodenní informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení rizik a popisy technologických a bezpečných
bezpe
pracovních postupů v českém
eském nebo ve slovenském jazyku, aby objednatel mohl tato vyhodnoce
vyhodnocení či podpisy
zkontrolovat.
3.3. Dodavatel musí na pracovišti zajistit trvalou přítomnost
p
minimálně jedné osoby, která bude schopna
zajistit překlad pro ty, kteří
ří neumí česky ani slovensky.
4. Evidence osob a kontrola vstupu a vjezdu na staveniště
staveništ objednatele,
tele, elektronický docházkový systém
4.1. Při příchodu na staveništěě je dodavatel (pop
(popř. Jeho zaměstnanec)
stnanec) povinen nahlásit svůj
sv příchod
vedoucímu zaměstnanci
stnanci objednatele. Dodavatel musí zajistit, že tuto povinnost bude plnit i jiná osoba (popř.
(pop
její zaměstnanci),
tnanci), která provádí plnění
plně pro objednatele prostřednictvím dodavatele.
4.2. Dodavatel musí zajistit evidenci přítomnosti
př
všech svých zaměstnanců v elektronickém systému
evidence kontroly vstupu a vjezdu, jestliže na dané stavbě
stavb či v prostorách pracovištěě dodavatele objednatel
využívá elektronický systém evidence pobytu osob na staveništi. Elektronický způsob
způsob vedení evidence
přítomnosti osob je v takovém případě
řípadě závazný pro všechny dodavatele a subdodavatele, a jejich
zaměstnance.
4.3. Dodavatel je povinenn zajistit, aby při
p i evidenci osob elektronickým docházkovým systémem všichni jeho
zaměstnanci při vstupu/opuštění
ění na staveništ
staveniště osobně zaznamenali svůj příchod/odchod
íchod/odchod na čtecím místě
elektronického docházkového systému na staveništi (toto platí i v případě
p
přestávek
řestávek v práci).
4.4. Individuální elektronické kartičky se jménem jsou nepřenosné
nep enosné a dodavatel je povinen zajistit, aby jeho
zaměstnanci čii osoby, které provádějí pln
plnění
ní pro objednatele jako subdodavatelé, tyto kartičky
karti
nosili při sobě
po celou dobu své přítomnosti
ítomnosti na staveništi a ppřípadnou ztrátu kartičky neprodleněě nahlásili vedoucímu
zaměstnanci objednatele.
4.5. Obdobné povinnosti k zajištění
ění
ní evidence v elektronickém docházkovém systému, jak jsou uvedeny výše,
má dodavatel i tehdy, pokud vykonává pro objednatele plnění bez vlastních zaměstnanců
ěstnanců.
5. Vstupní školení na pracovišti
Vybraný zástupce dodavatele je povinen absolvovat vstupní školení objednatele před
před prvním vstupem na
staveniště. Následně se vybraný zástupce dodavatele zavazuje zajistit vvšem
šem svým zaměstnancům
zamě
či osobám,
které provádějí plnění
ní pro objednatele prostřednictvím
prost
dodavatele (popř. jejich zaměstnanc
ěstnancům) a jiným
osobám, které na jeho žádost nebo s jeho vědomím
v
vstupují na staveniště,, vstupní školení v rozsahu a
podrobnostech školeníí provedeném objednatelem zástupci dodavatele.
6. Vyhodnocení rizik
Dodavatel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví při
p plnění
(činnostech),
innostech), které pro objednatele provádí a popisy bezpečných
bezpe
pracovních postupů.
ů. Pí
Písemné vyhodnocení
rizik a popisy bezpečných
ných pracovních postup
postupů je dodavatel povinen předat
edat stavbyvedoucímu nebo mistrovi
objednatele a to nejpozději
ji jeden den ppřed započetím svého plnění.
7. Technologické předpisy
7.1. Dodavatel je povinen vypracovat technologický
tech
předpis. Technologický předpis
ředpis musí obsahovat:
7.1.1. návaznost a souběhh jednotlivých pracovních operací
operací-pracovní
pracovní postup pro danou pracovní činnost,

7.1.2. použití strojů a speciálních pracovních prostředků,
prost
7.1.3. druhy a typy pomocných pracovních konstrukcí,
7.1.4. způsob
sob dopravy (svislé i vodorovné…),
7.1.5. technické a organizační
ční opatření,
7.1.6. mimořádné podmínky.
7.2. Dodavatel nesmí začít provádět
ět pln
plnění na stavbě objednatele bez technologického ppředpisu nebo bez
popisů bezpečných pracovních postupů.
postupů
7.3. Dodavatel předá bez zbytečného
čného
ného odkladu po vyžádání ze strany objednatele jeho stavbyvedoucímu či
jinému písemně určenému
enému zástupci technologický ppředpis.
8. Přenos informací a bezpečnostní
čnostní diskuze
8.1. Dodavatel musí zajistit, aby jeho zaměstnanci
zam
či osoby, které provádí plnění
ění pro objednatele
prostřednictvím dodavatele (popř.
ř. Jejich zam
zaměstnanci)
stnanci) byli informováni o identifikovaných rizicích a o
postupech bezpečného provádění
ění prací.
8.2. Dodavatel je povinen provést se svými zaměstnanci
zam
na stavbě minimálněě 1x týdně diskusi zaměřenou na
probíhající a následné práce s cílem zdůraznit
zdůraznit aktuální a budoucí rizikové operace a možná ohrožení a nutná
preventivní opatření. Z těchto
chto diskusí musí být vyhotoveny písemné záznamy řešeného tématu, kkteré musí
být podepsány všemi účastníky.
9. Osobní ochranné pracovní prostředky
9.1. Zejména při plnění
ní povinnosti dle ččlánku II. Odst. 11 těchto
chto podmínek musí dodavatel respektovat, že na
stavbách je povinné řádné
ádné užívání následujících osobních ochranných
ochranných pracovních prostředků
prostř
(dále též jako
“OOPP”):
9.1.1. Ochranná přilba:
ilba: Všechny osoby musí používat certifikovanou ochranou ppřilbu
řilbu po celou dobu svého
pobytu na staveništi. Na přilbě
ř ě musí mít každá osoba uvedeno své jméno a příjmení.
p
9.1.2. Reflexní vesta: Všechny osoby musí používat vesty splňující
spl
podmínky 2. tř.
ř. Bezpe
Bezpečnosti. Všechny
osoby, kromě vazačů a signalistů,
ů, musí mít od
oděv oranžové barvy. Vazačii a signalisté musí mít v dob
době
zvedacích operací vestu žlutozelenou.
9.1.3. Ochrana zraku: Všude tam, kde je možné riziko poranění
ní zraku, musí být používaná ochrana zraku.
Každá dotčená
ená osoba musí mít k dispozici ochranné brýle.
9.1.4. Ochranný oděv:
v: Všechny osoby musí používat pouze ochranné oděvy
od vy certifikované a vhodné pro
danou činnost
innost podle vyhodnocených rizik. Na stavbách objednatele je zakázáno používat kalhoty se
zkrácenými nohavicemi nebo jinak upravené části OOPP.
9.1.5. Ochranná obuv: Je povinností používat jako standard boty s vyztuženou špičkou,
špičkou, tužinkou proti
propíchnutí a protiskluzovou podrážkou.
podrážkou
9.1.6. Pracovní rukavice: Každá osoba musí mít k dispozici ochranné rukavice. Rukavice musí být vhodné
pro charakter činností
inností vykonávaných dot
dotčenou osobou.
10. Dokumentace a minimální požadavky při
p rizikových pracích
10.1. Rozdělení prací
10.1.1. Dodavatel je zodpovědný
ědný za rozdělení
rozd
pracovních činností
inností a vyhodnocení rizik vyplývajících z jejich
náročnosti. Před
ed každou novou pracovní činností
inností jsou dodavatel a osoba vykonávající pln
plnění pro objednatele
prostřednictvím
ednictvím zhotovitele povinni konzultovat detaily pracovní činnosti
innosti se svými zaměstnanci
zamě
s ohledem
na rizika BOZP a PO a vést záznamy o jejich poučení.
pou
10.2. Povolení pro vysoce rizikové práce
10.2.1. Dodavatel je povinen vydávat svým zaměstnancům
zam
a osobám, které provádějí
ějí pln
plnění pro objednatele
prostřednictvím
nictvím dodavatele, povolení pro vysoce rizikové práce a zajistit, aby bez tohoto povolení nebyly
příslušné práce vykonávány.
10.2.2. Povolení pro vysoce rizikové práce může
m
vydávat výhradně kompetentní odpově
odpovědná osoba s praxí v
dané činnosti a se znalostmi,
i, jak práce vykonat správně
správn a bezpečně. Zároveňň před
řed vydáním povolení se musí
přesvědčit, zda byla uskutečněna
č ěna všechna potřebná
pot
opatření
ení podle druhu potenciálního rizika.
10.2.3. Dodavatel je povinen předem
ředem
edem nahlásit stavbyvedoucímu nebo mistrovi objednatele
objednate jméno osoby,
která je oprávněna
na povolení vydat zaměstnancům
zamě
m dodavatele a osobám, které provádě
provádějí plnění pro
objednatele prostřednictvím
ednictvím dodavatele.

10.3. Vysoce rizikové práce
Práce ve výškách

Práce, při
p i které hrozí pád z výšky nebo do hloubky více než 5 metrů.

Výkopy

Práce vystavující zaměstnance
zam stnance riziku poškození zdraví nebo úmrtí
sesuvem uvolněné
uvoln né zeminy ve výkopu o hloubce větší
vě než 2 m.

Práce nad vodou

Práce nad vodou nebo v její těsné
t sné blízkosti spojené s bezprostředním
bezprost
nebezpe
nebezpečím
utonutí.

Práce v ochranném pásmu

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických sítí (plyn, voda,
elekt
elektřina,
pára, vzduchovod atd.).

Dočasné konstrukce

Práce montáže nebo demontáže dočasných
do asných konstrukcí jako jsou lešení,
bedn
bednění,
lávky atd.

Vyhrazené prostory

Práce v uzavřených
uzav
nebo stísněných.
ných. prostorech, kde hrozí v ppřípadě
nedostatku kyslíku poškození zdraví, nebo v případě
případě nehody ztížená
evakuace ohrožené osoby.

Zvedací operace

Všechny zvedací operace nad 5 tun.

Práce vedle provozované cesty
nebo trati

Práce vedle provozované cesty nebo trati, maximálně
maximáln však 5 metrů od
kraje komunikace nebo trati, kde hrozí střet
střet osoby a projíždějícího
projížd
vozidla.

Bourací práce

Všechny druhy bouracích prací.

Sváření

Svář a tomu podobné činnosti s otevřeným
Sváření
eným ohně
ohněm.

Nebezpečné látky

Práce s nebezpečnými
nebezpe
látkami, kde je potřeba
řeba dbát zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k poškození zdraví u zaměstnance.
zam stnance. Souč
Součásti povolení musí
být i bezpečnostní
bezpe
list.

10.4. Nebezpečné látky
10.4.1. Dodavatel má povinnost seznámit své zaměstnance s obsahem příslušného
íslušného bezpe
bezpečnostního listu.
Tento list musí zaměstnanci
stnanci mít k dispozici po celou dobu práce s nebezpe
nebezpečnou
čnou látkou.
10.5. Pravidelné kontroly pracoviště při
př vysoce rizikových pracích
10.5.1. Na každém pracovišti zhotovitele musí být
b pravidelně kontrolována úroveňň opatření
opatř k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při
ři práci. Kontroly provádí vedoucí zam
zaměstnanci
stnanci dodavatele nebo osoby, které
v případě zjištění
ní porušení mohou okamžitě
okamžit přerušit práci a zjednat nápravu
10.5.2. Kontrola pracovištěě se provádí každý den se zápisem do knihy BOZP a PO nebo stavebního
deníku.
11. První pomoc
11.1. Dodavatel je povinen určit
čit odpovídající po
počet proškolených osob, které v případě
řípadě potřeby poskytnou
první pomoc. Jejich počet
et se odvíjí od po
počtu osob pohybujících
ohybujících se na staveništi a rizikovosti dané práce.
11.2. Dodavatel je povinen zajistit na staveništi přiměřený
p
počet lékárniček
ek pro poskytování první pomoci.
Pro každé jeho pracoviště musí být k dispozici ve vzdálenosti max. 100 m lékárnička
lékárnička (min. schválená
schv
auto
lékárnička).
11.3. Pro případ
ípad rizikových situací na staveništi musí mít dodavatel vypracovaný a vedoucím zam
zaměstnancem
objednatele schválený záchranný a evakuační
evakua plán (např. pro práce ve stísněných
ěných prostorech, práce ve
výškách)
12. Reporting
12.1. Dodavatel je povinen všechny incidenty hlásit okamžitě
okamžit vedoucímu zaměstnanci
ěstnanci objednatele
přítomnému v blízkosti incidentu.
12.2. Po smrtelném úrazu, těžkém
ěžkém úrazu nebo nebezpečné
nebezpe né situaci se musí místo incidentu ponechat v
původním stavu až do zaevidování
ání události.
12.3. Všechny incidenty, při
ři kterých došlo k poranění,
poran ní, musí být zaprotokolovány v knize úrazů.
úraz
12.4. Všechny incidenty, které podle právního předpisu
p
podléhají oznámení úřadům,
ř ům, musí dodavatel nahlásit
též vedoucímu zaměstnanci
stnanci objednatele ppřítomnému
tomnému v blízkosti incidentu. Je povinností dodavatele o
incidentu informovat příslušné úřady.
řady. Kopie oficiální zprávy dodavatele pro úúřady
řady musí být zhotovitelem
předána
edána stavbyvedoucímu objednatele.
12.5. Incidenty se rozumí:

12.5.1. Skoro nehoda - nehoda, která se stala, ale díky příznivým
p íznivým okolnostem nebyl nikdo zran
zraněn.
12.5.2. Zranění - nehoda, při
ři které došlo ke zran
zranění osoby, ale charakter zranění
ění dotčené osobě
osob nebrání dál
pokračovat v činnosti (např.
ř ořezání
řezání prstu).
12.5.3. Úraz s pracovní neschopností - nehoda, která dotčené osobě nedovoluje pokračovat
pokrač
v činnosti a
vyžaduje čas k léčení.
13. Porušování předpisů
13.1. Každé porušení právních předpisů
ředpisů a ostatních předpisů upravujících oblast BOZP a PO musí být
zapsáno do knihy BOZP a PO nebo do stavebního
stavebníh deníku.
13.2. Poruší-li předpisy podle předchozího
ředchozího odstavce zam
zaměstnanec
stnanec dodavatele nebo osoba, která provádí
plnění pro objednatele prostřednictvím
řednictvím dodavatele (pop
(popř. její zaměstnanec),
stnanec), je dodavatel povinen ihned
sjednat nápravu. V opačném případě
řípadě je objednatel oprávněnn požadovat po dodavateli, aby vykázal takového
pracovníka porušujícího dané předpisy
ředpisy ze staveniště.
staveništ . Zhotovitel se zavazuje v takovém ppřípadě zajistit, že
příslušný
íslušný pracovník stavbu ihned opustí.
13.3. Neplnění povinností podle těchto
ěchto minimá
minimálních standardů je považováno za podstatné porušení
smluvních povinností.
13.4. Za porušení předpisů upravujících oblast BOZP a PO se považuje rovn
rovněž:
13.4.1. pracovník pracuje takovým způsobem,
způsobem, že vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zran
zranění nebo
smrti,
13.4.2. pracovník přes upozornění
ění na nedostatky opakovan
opakovaně pokračuje
uje v porušování př
předpisů upravujících
oblast BOZP a PO. 13.5. V případě
ř
ě porušení předpisů
p
upravujících oblast BOZP a PO m
může objednatel
vystavit písemné upozornění,
ění, které předá
př
pracovníkovi, který porušil některý
který z takových předpisů.
p
Objednatel předá
edá kopii písemného upozorn
upozornění dodavateli, porušil-li jeho zaměstnanec
ěstnanec nebo osoba, která
provádí plnění
ní pro objednatele prostř
prostřednictvím tohoto dodavatele (popř. její zaměstnanec),
ěstnanec), nněkterý z
předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
13.6. Dodavatel je povinen zajistit, že pracovník, který porušil některý
n
z předpisůů upravujících oblast BOZP
a PO a obdržela výše uvedené upozornění,
upozorně se následující pracovní den i za přítomnosti
řítomnosti zhotovitele zú
zúčastní
proškolení z předpisů upravujících oblast BOZP a PO.
13.7. Obdobnou povinnost podle předchozí
ředchozí vvěty
ty má i dodavatel, jestliže vykonává pro objednatele pln
plnění bez
vlastních zaměstnanců.. Dodavatel se rovn
rovněžž zavazuje ihned po obdržení žádosti objednatele vykázat zze
staveniště takového svého zaměstnance
ěstnance nebo osobu, která provádí pln
plnění
ní pro objednatele prostřednictvím
prost
dodavatele (popř. Jejího zaměstnance),
ěstnance), kte
kteříí po obdržení prvního písemného upozornění
upozorně opětovně poruší
předpisy
edpisy upravující oblast BOZP a PO.
13.8. V případě, že se zaměstnanec
ěstnanec dodavatele nebo osoba, která provádí plnění
plnění pro objednatele
prostřednictvím dodavatele (popř.
ř. Její zam
zaměstnanec),
stnanec), dopustí níže uvedeného jednání (dále jen „hrubé
porušení pravidel“), zavazuje se dodavatel příslušnou
p
osobu ze stavby vykázat
ykázat okamžitě,
okamžitě nejpozději však
ihned na žádost vedoucího zaměstnance
ěstnance objednatele. Obsah žádosti, vvčetněě přesného
řesného popisu hrubého
porušení pravidel a identifikace osoby, která se hrubého porušení pravidle dopustila, zapíše vedoucí
zaměstnanec objednatele do stavebního deníku.
13.9. Za hrubé porušení pravidel vedoucí k okamžitému vykázání ze stavby se považuje:
13.9.1. šikanování, vyhrůžky
žky nebo agresívní jednání;
13.9.2. sexuální obtěžování
žování nebo rasová nesnášenlivost;
13.9.3. krádež;
13.9.4. nepovolený vstup
up do zakázaných zón;
13.9.5. nepovolená obsluha mechanizmů
mechanizm a zařízení;
13.9.6. poškozování bezpečnostního
čnostního vybavení, nap
např. bezpečnostních zábran atd.;
13.9.7. vystavování sebe nebo své okolí smrtelnému riziku;
13.9.8. vykonávání vysoce rizikových prací bez.
bez. Povolení pro vysoce rizikové práce podle
těchto minimálních standardů.
VI. Zajištění závazků
1. Jestliže dodavatel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti
bezpe
a ochrany zdraví při
ři práci, požární ochrany nebo
ochrany životního prostředí
edí stanovenou právními nebo jinými předpisy
edpisy anebo sjednanou podle smlouvy a
těchto
chto podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu . Výše smluvních pokut za jednotlivá porušení
povinností v oblasti bezpečnosti
čnosti a ochrany zdraví ppřii práci, požární ochrany nebo ochrany životního
prostředí je sjednána takto:
a) nepoužití ochranné přilby,
ilby, bezpečnostní
nostní výstražné vesty, pracovní obuvi kategorie S3 – smluvní pokuta ve
výši 3.000,- Kč;

b) nepoužití některé
které z dalších osobních ochranných pracovních pom
pomůcek
cek neuvedených pod písmenem a) v
tomto odstavci (např. bezpečnostní
čnostní brýle, atd.) – smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč;
c) nepoužití osobního zajištění
ění pro práce ve výškách – smluvní pokuta ve výši 20.000,20.000, Kč;
d) vykonávání činnosti bez příslušné
říslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti
zp
– smluvní pokuta ve výši 20.000,Kč;
e) poškození nebo nenainstalování bezpečnostních
bezpe
prvků (např.. oplocení, ohrazení atd.) – smluvní pokuta ve
výši 5.000,- Kč;
f) pálení odpadu nebo jiné znečištění
č ění životního prostředí
prost
– smluvní pokuta ve výši 10.000,10.000, Kč;
g) znečištění
ní nebo poškození prostor staveništ
staveniště: 10.000,- Kč;
h) porušení zákazu kouření
ení na zakázaných místech – smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč;
Kč
i) přechování
echování alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška – smluvní pokuta ve výši 30.000,-Kč;
30.000,
j) za každéé porušení ostatní povinnosti v oblasti bezpečnosti
bezpe
a ochrany zdraví při
ři práci, požární
ochrany nebo ochrany životního prostředí
prostř stanovené právními nebo jinými předpisy
ředpisy anebo sjednané podle
smlouvy a těchto podmínek – smluvní pokuta ve výši 5.000,5.000, Kč.
2. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené
zp sobené porušením povinnosti zajišt
zajištěné
smluvní pokutou.
3. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude smluvní pokuta započtena
zapo tena proti nejbližší vystavené
faktuře dle písm. a), b) nebo c) odst.. 5 VOP.__

