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PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP, POŽÁRNÍ OCHRANY  
 

Níže uvedené podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejich obsah je závazný v předloženém znění, pokud nebude 

smluvním vztahem stanoveno jinak. 

Zhotovitel odpovídá za ochranu životního prostředí (dále také jen „ŽP“), bezpečnost a ochranu zdraví při prácí (dále také 

jen „BOZP“) a Požární ochranu (dále také jen „PO“) při své práci, která je vykonávána na předaném a převzatém 

pracovišti a je odpovědný za případné neplnění požadavků vyplývajících z legislativy ČR a EU, norem ČSN a požadavků 

Objednatele definovaných tímto dokumentem.  

 

I. Specifické podmínky 

1. Práce Zhotovitele se řídí platnou legislativou a požadavky Objednatele definovanými tímto dokumentem a 

dokumentací systému ochrany ŽP, BOZP a PO. Zhotovitel je povinen se s těmito požadavky seznámit před 

začátkem prací. Na požádání je Zhotovitel povinen Objdnateli předložit seznam legislativních požadavků, které se 

týkají náplně jeho činnosti pro objednatele.  

2. Za vymezené pracoviště odpovídá zhotovitel, kterému bylo pracoviště předáno, a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na pracovišti. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo pořizovat záznamy (fotografie, video záznamy) z porušení zásad BOZP, PO a OŽP 

zaměstnanců  zhotovitele (i případných subdodavatelů Zhotovitele) a tyto dále používat pro svou vlastní potřebu 

s ohledem na ochranu osobní údajů zaměstnanců zhotovitele. 

4. Zaměstnancům zhotovitele je zakázán přístup do všech výrobních i nevýrobních prostor objednatele mimo 

prostory vymezené smluvním vztahem. Vstupy do ostatních prostor jsou možné pouze se souhlasem odpovědných 

zaměstnanců objednatele. 

5. Při vstupu a odchodu z  prostor objednatele jsou zaměstnanci zhotovitele povinni se řídit pokyny strážní služby.  

6. Zástupci smluvních stran jsou povinni si vzájemně písemně hlásit nedostatky BOZP a PO, nakládání s odpady a 

nakládaní s chemickými látkami, které by mohly ohrozit bezpečnost práce, požární ochranu a životní prostředí při 

pracích, které jsou prováděny v souladu se sjednaným smluvním vztahem a za jejichž odstranění odpovídá druhá 

smluvní strana. 

7. Zaměstnanci zhotovitele (i případných subdodavatelů Zhotovitele) jsou povinni nosit v areálu objednatele pracovní 

oděv označený názvem nebo logem své firmy. 

8. Zaměstnanci zhotovitele (i případných subdodavatelů Zhotovitele) jsou povinni při práci používat tyto ochranné 

pomůcky (pokud není v pracovním či jiném právním předpisu stanoveno používání jiného typu OOPP): 

 ochranné brýle (ve vyznačených zónách) 
 ochrannou obuv s pevnou špicí 

 dlouhé kalhoty 

9. V případě vzniku mimořádných událostí v souvislosti s činností zhotovitele (úraz, požár, havárie, únik 

nebezpečných látek/ nebezpečných odpadů nebo při zjištění kontaminace životního prostředí), je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu telefonicky uvědomit pracoviště objednatele se stálou službou. Kontakty na 

pracoviště se stálou službou budou zhotoviteli předány objednatelem při předání a převzetí pracoviště 

samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku. 

10. Objednatel si vymezuje právo provádět prostřednictvím svých určených zaměstnanců (osoba odpovědná za 

předání a převzetí pracoviště, zodpovědní zaměstnanci objednatele za oblast BOZP, PO a OŽP) namátkové 

kontroly nad dodržováním předpisů BOZP, PO a ochrany životního prostředí ze strany zhotovitele. Při 

prokazatelném zjištění porušení těchto předpisů ze strany zaměstnanců zhotovitele, bude o této skutečnosti 

proveden výše uvedeným zaměstnancem zápis, ve kterém bude po dohodě stanoven termín odstranění závad.  

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro zhotovitele z předpisů týkajících se ochrany  

životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a plnit veškeré povinnosti s tímto 

související. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu díla a v případě nedodržení jakýchkoli povinností 

vyplývajících pro zhotovitele z předpisů  ochrany  životního prostředí,  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany  nebo této smlouvy (smluvního vztahu) požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní 

pokuty  dle « Dohody o závazku zhotovitele k dodržování BOZP, PO a OŽP » za každé jednotlivé porušení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody (újmy) v plné výši. Objednavatel 

(prostřednictvím zadavatele práce, pracovníků EHS a vedoucích zaměstnanců objednatele) má dále právo 

v případě porušení zásad BOZP, PO a OŽP zastavit prováděné práce a případně ze svých prostor vykázat 

zaměstnance zhotovitele (i případných subdodavatelů Zhotovitele).  
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12. Zhotovitel je povinen dosáhnout u svých zaměstnanců a případně svých subdodavatelů znalosti požadavků 

objednatele na BOZP, PO a OŽP v rozsahu, který se týká prováděných prací. Součástí této povinnosti je 

prokazatelné seznámení jeho zaměstnanců a případných subdodavatelů s požadavky Smlouvy (smluvního vztahu) 

včetně dohody týkající se oblasti BOZP, PO a OŽP, požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v dodavatelské 

dokumentaci a technologických nebo pracovních postupech v rozsahu, který se jich týká.  

13. Objednatel si vyhrazuje právo provést školení zaměstnanců Zhotovitele, příp. jeho subdodavatelů v oblasti BOZP, 

PO a OŽP a/nebo ověření znalostí v uvedených oblastech vlastními silami, Zhotovitel se v takovém případě 

zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost vč. tlumočení do jiného než českého jazyka. 

14. Zhotovitel je ve smyslu poznaných rizik povinen zajistit pro své zaměstnance podle charakteru práce a 

identifikovaných rizik příslušné osobní ochranné pracovní prostředky (dále také jen „OOPP“), prostředky 

osobního nebo kolektivního zajištění pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, zajistit jejich používání a provádět 

stanovené kontroly. Prostředky kolektivní ochrany musí být upřednostňovány před prvky individuální ochrany. 

Provádějí-li zaměstnanci zhotovitele práce v prostředí s riziky u něj neobvyklými, musí jim příslušné OOPP 

poskytnout objednatel. 

15. Zaměstnanci zhotovitele včetně zaměstnanců jeho případných subdodavatelů jsou povinni používat při práci 

stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. 

16. Zaměstnancům zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho případných subdodavatelů, je zakázáno používat žebříky 

kovové (i hliníkové) a dřevěné. Povoleny jsou pouze žebříky sklolaminátové. Schůdky do výšky 1m mohou být 

kovové za předpokladu, že z nich není prováděna práce s elektroinstalací. 

17. Zhotovitel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví při práci 

(činnostech), které pro objednatele provádí a popisy bezpečných pracovních postupů. Písemné vyhodnocení rizik 

je zhotovitel povinen předat zadavateli práce (objednateli) před započetím prací. Objednatel má právo vyzvat 

Zhotovitele k přepracování nedostatečně zpracovaného vyhodnocení rizik a neumožnit začátek práce do provedení 

příslušné nápravy. 

18. Zhotovitel je povinnen před započetím prací zajistit vydání „Povolení na práci se zvýšeným rizikem“ (dále jen 

„Povolení“)  pro práce , které představují nebezpečí/riziko ohrožení zdraví  a života osob. Jedná se zejména o tyto 

práce:  

 práce ve výškách (práce, při které hrozí pád z výšky nebo do hloubky 1,8 m) vyjma rutinních prací ze žebříků 

 svařování a práce s otevřeným plamenem 

 práce v prostorech s nebezpečím výbuchu 

 stavební zásahy do konstrukce objektů 

 práce na elektrických systémech nebo zařízeních ( pro napětí od 400 V) 

 práce, které mohu být spojené s omrznutím, popálením (nízkou nebo vysokou teplotou) 

 otevírání/vytváření uzavřeného prostoru a vstup do něj, práce v zařízeních, pod/nad úrovní terénu, 

 práce v blízkosti veřejných dopravních tras a komunikací 

 nerutinní (vysokorychlostní výtahy, nerovnoměrné zatížení, jeřábnické práce apod.) práce za použití motorem 

poháněných zařízení (VZV, stavební stroje...)   

 nerutinní (například bourací) práce s nebezpečnými chemickými látkami/směsmi (součástí povolení musí být 

i schválení nebezpečné chemické látky/směsi před jejím použitím oddělením EHS) 

 práce na zásobnících plynů a kapalin nebo na distribučních linkách, které jsou pod tlakem nebo obsahují 

nebezpečné chemické látky/směsi  

 práce s rizikem poškození zásobníků plynů a kapalin nebo distribučních linek, které jsou pod tlakem nebo 

obsahují nebezpečné chemické látky/směsi  

 práce s rizikem poškození zařízení, zásobníků nebo distribučních linek, které může vést ke vzniku havárie, 

úniku nebezpečných látek/ nebezpečných odpadů nebo kontaminace životního prostředí 

 výkopové práce (hlouběji než 1,2m) 

 ostatní práce, které zadavatel práce zhodnotí jako práce s neobvyklým rizikem 

19. „ Povolení“ vydává/zpracovává a schvaluje zhotovitel. „Povolení“ kontroluje a ověřuje zástupce objednatele. 

Objednatel má oprávo požadovat doplnění nebo úpravu „Povolení“, pokud nesplňuje požadavky bodu 1 tohoto 

dokumentu a neumožnit začátek práce do provedení příslušné nápravy. „Povolení“ obsahuje tyto náležitosti:  
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 jméno a funkce zástupce/zástupců  zhotovitele, který „Povolení“ zpracoval /schválil  

 jméno a funkce zástupce/zástupců objednatele, který „Povolení“ ověřil  

 místo kde se povolovaná činnost vykonává (budova, místnost) 

 název firmy a  jména osob,  kteří povolovanou práci  vykonávají, včetně ověření způsobilosti k vykonávání 

práce  

 jméno osoby odpovědné za zhotovitele /či zhotovitelem jmenovanou/ za přímý dohled nad bezpečným 

provedením prací  podléhajících „Povolení“    

 druh práce podléhající „Povolení“  

 technologický postup  

 bezpečnostní/environmentální rizika a způsob jejich řízení 

 definované OOPP 

 seznam použitých zařízení,  včetně  ověření bezpečného používání (revize, CE...) 

 proškolení všech pracovníků, kteří povolovanou práci provádějí, s technologickým postupem, riziky  

20. Bez trvalé přítomnosti osoby odpovědné za zhotovitele/či zhotovitelem jmenované/ za přímý dohled nad 

bezpečným provedením prací  podléhajících „Povolení“  nesmí být práce se zvýšeným rizikem prováděny.  

 

II. Obecné podmínky v oblastech BOZP/PO/ŽP 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zhotovitel zavazuje: 

 

- dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění BOZP, dle platné legislativy, ČSN a požadavků BOZP 

Objednatele vztahující se k činnosti prováděné na základě sjednaného smluvního vztahu  

- zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby 

současně byli chráněni také zaměstnanci objednatele a dalších osoby přítomné na pracovištích objednatele 

- identifikovat pracovníka odpovědného za dodržování podmínek tohoto dokumentu 

- předložit na požádání objednateli doklady o posouzení shody zhotovitelem dodaných „stanovených výrobků“ 

zpracované dle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky  

- dodržovat ustanovení § 3 zák. 309/2006 Sb. a dodržovat příslušná ustanovení nařízení vlády 591/2006 Sb. o 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- mít příslušná oprávnění pro výkon činností prováděných ve smyslu smlouvy o dílo (smluvního vztahu) 

- zajistit pro prováděnou práci odbornou kvalifikaci svých zaměstnanců včetně zaměstnanců subdodavatele  

- zajistit pro prováděnou práci příslušnou zdravotní způsobilost u svých zaměstnanců včetně zaměstnanců 

subdodavatele  

- zřizovat prozatímní elektrická zařízení jen po předchozím povolení objednatele 

- zajistit bezpečnost práce a úklid v prostoru převzatého pracoviště, zařízení pracoviště, převzatých inženýrských 

sítí a ostatních prostorech a zařízeních dotčených svou činností, úklidy se provádějí každý den po ukončení prací 

- zhotovitel je povinen trvale udržovat na převzatém pracovišti a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu 

a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech. Shromažďovat a 

likvidovat odpady do svých vlastních odpadních nádob a na vlastní náklady nebo podle nastavených pravidel do 

odpadních nádob objednatele jak je obsaženo ve smlouvě (smluvním vztahu). 

- ukládat materiál, stroje, zařízení, náhradní díly, nebezpečné chemikálie/odpady jen na místech určených 

objednatelem nebo stanovených zápisem o předání pracoviště 

- zabezpečit dodržování zákazu donášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a zákazu 

provádění prací pod jejich vlivem ve všech prostorách objednatele. Zhotovitel je povinen provést na podnět 

zodpovědného zaměstnance objednatele dechovou či jinou zkoušku ke zjištění alkoholu a jiných návykových 

látek u svých zaměstnanců a umožnit mu účast u této zkoušky. V případě pozitivního zjištění je zhotovitel povinen 

odvolat tohoto svého zaměstnance z plnění úkolů v objektech objednatele 
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- při vzniku pracovního úrazu u svých zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatele ke kterému došlo v objektech 

objednatele, zajistit lékařskou pomoc, plnit povinnosti vyplývajících ze Zákoníku práce a nařízení vlády 

č.201/2010 Sb., tj.plní ohlašovací povinnost dle citovaných právních předpisů a zároveň je povinen oznámit vznik 

pracovního úrazu objednateli, s cílem zabezpečit objektivní vyšetření příčiny úrazu.  

V oblasti požární ochrany (PO) se zhotovitel zavazuje: 

 

- dodržovat předpisy PO ve smyslu zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 

Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

- dodržovat předpisy PO při činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů  a zajistit požární bezpečnost při 

těchto činnostech. Pro tyto práce je povinen si vyžádat vždy před započetím prací u objednatele písemné povolení 

k provedení těchto prací dle vnitřních předpisů objednatele 

- identifikovat pracovníka odpovědného za dodržení podmínek tohoto dokumentu  

- respektovat výstražná značení a varovné symboly v areálu objednatele 

- nepoužívat v areálu objednatele požární hydranty a hasicí přístroje na jiné účely, než pro které jsou určeny 

- před započetím prací, které by mohly způsobit aktivaci požárně bezpečnostních zařízení 

(řezání,broušení,vrtání,práce s rozbruškou,úklidové práce u kterých je předpoklad zvíření prachu .... a jiné) je 

potřeba zajistit na dobu nezbytně nutnou vypnutí těchto hlásičů. Hlásiče EPS vypínají zaměstnanci ostrahy na 

pokyn dispečera, nebo určeného odpovědného zaměstnance objednatele - ON Semiconductor (technik požární 

ochrany, zadavatel prací).  

  

V oblasti životního prostředí (ŽP) se zhotovitel zavazuje: 

Odpady a odpady z obalů 

- zhotovitel je původcem všech odpadů a odpadů z obalů, které vzniknou v předmětných prostorech v souvislosti 

s jeho činností, je odpovědný za uložení odpadů do odpadních nádob zhotovitele, jejich kategorizaci, evidenci a 

předání oprávněné osobě, ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a zákona č. 477/2001 

Sb. o obalech, v platném znění. Zhotovitel předá objednateli doklady o odborném uložení resp. likvidaci 

uvedených odpadů a obalů v souladu s legislativními požadavky ČR a EU a interními předpisy objednatele. Za 

případné porušení těchto předpisů odpovídá zhotovitel. Všechny náklady, spojené se vzniklým, zhotovitelem či 

jeho subdodavatelem zaviněným porušením  předpisů či havarijním stavem, jakož i náklady následné (pokuty, 

poplatky), včetně souvisejících nákladů, účtovaných na vrub objednatele, hradí zhotovitel. 

- odstranit na své náklady všechny odpady, vzniklé v souvislosti s realizací díla nebo z titulu hmotné dodávky, ve 

smyslu platných legislativních požadavků ČR a EU a v souladu s interními předpisy objednatele 

- nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 

- identifikovat pracovníka, odpovědného za dodržení podmínek tohoto dokumentu 

- na požádání informovat objednatele o druzích a množství odpadů, se kterými bude nakládat v prostorách 

objednatele a způsobu jejich likvidace, který musí být shodný s požadavky objednatele na ochranu životního 

prostředí 

- vždy a neprodleně informovat objednatele o vzniku havárie, úniku nebezpečných látek/ nebezpečných odpadů 

nebo při zjištění kontaminace životního prostředí 

- nepoužívat odpadních nádob a sběrných míst odpadů v areálu objednatele s výjimkou oboustranné dohody 

uvedené ve smlouvě (smluvním vztahu) 

Chemické látky a chemické přípravky 

- nakládat s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 REACH, v platném znění, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP v 

platném znění, Nařízením Komise (ES) č. 552/2009 v platném znění, se zákonem č.350/2011 Sb. o chemických 

látkách a chemických směsích v platném znění, , Nařízením Komise (EU) č. 487/2013 v platném znění, Nařízením 

Komise (EU) č. 348/2013 v platném znění, Nařízením Komise (EU) č. 649/2012 v platném znění a Vyhláškou 

61/2013Sb. v platném znění a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

- před započetím prací vždy informovat objednatele o druzích a množství chemických látek a směsí, se kterými 

bude nakládat v prostorách objednatele. Seznam druhů a množství chemických látek a směsí je zhotovitel povinen 

předat manažerovi EHS oddělení objednatele nebo jím pověřenému pracovníkovi. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=rhdpJK6bQWJRP0fjDyyQQMtlbv3B2py8nJDYSyfgLsbLpmLfP8Xq!1095794860?uri=OJ:L:2008:353:TOC
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- Všechny náklady, spojené se vzniklým, zhotovitelem či jeho subdodavatelem zaviněným porušením 

legislativních či interních předpisů  nebo havarijním stavem, jakož i náklady následné (pokuty, poplatky), včetně 

souvisejících nákladů, účtovaných na vrub objednatele, hradí zhotovitel. 

- vždy a neprodleně informovat objednatele o vzniku havárie, úniku nebezpečných látek/ nebezpečných odpadů 

nebo při zjištění kontaminace životního prostředí 

- nepoužívat ani nedodávat jakékoliv látky, výrobky nebo zařízení s obsahem:  

1. azbestu 

2. PCB 

3. regulovaných látek a látek ovlivňujících klimatický systém Země ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší v platném znění a zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a 

o fluorovaných skleníkových plynech, v platném znění 

a na požádání prokázat, že používané látky, výrobky nebo zařízení tyto látky neobsahují. 

Poznámka: 

 látky ovlivňující klimatický systém Země - tyto látky nebo výrobky a zařízení tyto látky obsahující, je možno použít 

nebo dodat pouze v tom případě, že na trhu nejsou jiné látky a výrobky nebo zařízení s alternativní náhradou 

těchto látek. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit objednateli.  

Vody a půdy 

- v případě používání závadných látek učinit přiměřená opatření a vykonávat své činnosti v souladu se zákonem 

č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění, zákonem č.2 74/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, 

a souvisejících Nařízení vlády ČR v platném znění a prováděcími Vyhláškami v platném znění a související 

legislativou EU tak, aby nemohlo dojít k ohrožení, úniku nebo znečištění povrchových/ podzemních vod. 

- zhotovitel je povinen při realizaci jakýchkoliv činností, prováděných na převzatých pracovištích, v budovách a 

ostatních prostorech objednatele postupovat vždy tak, aby svou činností nezvýšil riziko či nezavinil havárii, únik 

chemických látek nebo únik odpadních vod či odpadů do splaškové, děšťové či chemické kanalizace. V případě, 

že takováto situace vinou zhotovitele nebo jeho subdodavatelů nastane, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit objednateli a jakýmkoliv možným způsobem zabránit dalšímu šíření výše uvedených látek. 

Všechny náklady, spojené se vzniklým havarijním stavem, jakož i náklady následné (pokuty, poplatky), včetně 

souvisejících nákladů, účtovaných na vrub objednatele, hradí zhotovitel. 

-  

Ovzduší 

- v případě používání závadných látek učinit přiměřená opatření a vykonávat své činnosti v souladu se zákonem 

č.201/2012 Sb. o ovzduší v platném znění, zákonem č.73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a 

o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákonů č. 89/2017 Sb. a č. 183/2017 Sb. v platném znění, zákonem  

č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování ŽP a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti ŽP  a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 77/2011 Sb. a č. 

201/2012 Sb., č. 169/2013 Sb. a č. 255/2016 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění, 

a souvisejících Nařízení vlády ČR v platném znění a prováděcími Vyhláškami v platném znění a související 

legislativou EU tak, aby nemohlo dojít k ohrožení, úniku nebo znečištění ovzduší. 

- zhotovitel je povinen při realizaci jakýchkoliv činností, prováděných na převzatých pracovištích, v budovách a 

ostatních prostorech objednatele postupovat vždy tak, aby svou činností nezvýšil riziko či nezavinil havárii nebo 

únik chemických látek do ovzduší. V případě, že takováto situace vinou zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

nastane, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a jakýmkoliv možným způsobem 

zabránit dalšímu šíření výše uvedených látek. Všechny náklady, spojené se vzniklým havarijním stavem, jakož i 

náklady následné (pokuty, poplatky), včetně souvisejících nákladů, účtovaných na vrub objednatele, hradí 

zhotovitel. 

Životní prostředí 

- v případě používání závadných látek učinit přiměřená opatření a vykonávat své činnosti v souladu se zákonem 
č.17/1992 Sb o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb.  (ruší §14), z. č.100/2001 Sb., v platném znění, 

zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí v platném znění, zákonem č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě v platném znění a 

souvisejících Nařízení vlády ČR v platném znění a prováděcími Vyhláškami v platném znění a související 

legislativou EU tak, aby nemohlo dojít k ohrožení, úniku nebo znečištění životního prostředí. 

- zhotovitel je povinen při realizaci jakýchkoliv činností, prováděných na převzatých pracovištích, v budovách a 

ostatních prostorech objednatele postupovat vždy tak, aby svou činností nezvýšil riziko či nezavinil havárii nebo 

únik chemických látek do životního prostředí. V případě, že takováto situace vinou zhotovitele nebo jeho 
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subdodavatelů nastane, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a jakýmkoliv 

možným způsobem zabránit dalšímu šíření výše uvedených látek. Všechny náklady, spojené se vzniklým 

havarijním stavem, jakož i náklady následné (pokuty, poplatky), včetně souvisejících nákladů, účtovaných na vrub 

objednatele, hradí zhotovitel. 

III. Povinnosti objednatele v oblasti školení 

- proškolení vedoucích zaměstnanců zhotovitele z interní dokumentace ŽP, BOZP a PO, nakládání s odpady 

a nakládání s chemickými látkami platných u objednatele, na základě jmenného seznamu vedoucích zaměstnanců, 

předloženého týden před nástupem na dílo. Potvrzení o tomto proškolení se stane nedílnou součástí stavebního 

deníku nebo samostatného zápisu 

- písemné seznámení zástupce zhotovitele s riziky a místy ohrožení v prostorách objednatele, které mohou 

zhotovitele při jeho činnosti ohrozit 

IV. Povinnosti zhotovitele v oblasti školení 

- zajistit proškolení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých subdodavatelů, z interní dokumentace ŽP, 

BOZP a PO, se kterou byl prokazatelně seznámen a proškolen objednatelem. Dále je povinen zabezpečit toto 

proškolení prokazatelným způsobem průběžně i u všech dalších nově nastupujících zaměstnanců 

- seznámit s riziky, o kterých byl informován objednatelem, další osoby, které s ním budou na pracovištích 

objednatele dílo provádět 

- v souladu s § 101 zákoníku práce informovat určeného zaměstnance objednatele o rizicích vyplývajících z jeho 

činnosti v prostorách objednatele 

- na požádání předložit objednateli doklady o proškolení svých zaměstnanců včetně zaměstnanců svých 

subdodavatelů 

 


