VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ENERGETICKÉ OPRAVNY, A.S.
(„PODMÍNKY“)

1.

Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem a Dodavatelem dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen OZ). Pokud tyto Podmínky odkazují na jakékoli právní předpisy, rozumí se tím vždy znění daných předpisů nebo
předpisů je případně nahrazujících či aktualizovaných.
Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
Objednatelem - společnost Energetické opravny, a. s., IČ 250 40 707, se sídlem Kadaň, Prunéřov č. 375, PSČ 432
01
Dodavatelem/Zhotovitel - příslušná obchodní společnost nebo jiný subjekt dodávající předmět smlouvy
Objednateli;
Předmětem smlouvy - předmět plnění uvedený ve smlouvě, přičemž může jít o dodávku zboží, materiálu, nebo
jeho části, případně provedení prací;
Smlouvou písemná dohoda mezi Objednatelem a Dodavatelem o dodávce předmětu smlouvy Objednateli a/nebo
dohoda uzavřená způsobem uvedeným postupem podle písmena c) níže. Každá smlouva se řídí těmito Podmínkami,
avšak ustanovení smlouvy mají v případě rozporu přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
K uzavření smlouvy dojde:
a) písemným potvrzením objednávky bez výhrad a doplňků ve lhůtě stanovené v objednávce, nebo
b) zasláním protinávrhu k objednávce Dodavatelem a jeho následným písemným přijetím ze strany Objednatele a to
ve lhůtě uvedené v objednávce, nebo
c) splněním předmětu smlouvy uvedeného v objednávce v požadovaném termínu, pokud nejde o případy stanovené
v předchozích odstavcích; tím je přijat návrh smlouvy obsažený v objednávce.

2.

Cena
Cena stanovená ve smlouvě je pevná a konečná. Případné více práce nemají vliv na smluvně dohodnutou cenu.
Jakékoliv změny dohodnuté ceny jsou platné pouze na základě jejího písemného schválení oběma smluvními
stranami.
Cena se rozumí včetně dopravy do místa plnění předmětu smlouvy, balení, pojištění a včetně všech dalších nákladů
souvisejících se splněním předmětu smlouvy, pokud není výslovně sjednáno ve smlouvě jinak.
Je-li ve smlouvě dohodnuto, že dopravu na náklady Objednatele zajišťuje Dodavatel a dopravné bude fakturováno
samostatně, je Dodavatel povinen zavázat přepravce, aby fakturu za přepravu vystavil nejpozději 5 dnů po
provedení přepravy, a aby ve faktuře uvedl číslo smlouvy.
Za úhradu veškerých daní, poplatků, cel a podobných poplatků souvisejících s předmětem smlouvy, k jejichž plnění
je Dodavatel zavázán ze zákona anebo na základě smlouvy, odpovídá Dodavatel. Zároveň je Dodavatel povinen
odškodnit Objednatele v případě vzniku jakékoliv odpovědnosti Objednatele, jakýchkoli výdajů a nákladů
Objednatele s tím spojených.

3.

Místo plnění, termín předmětu plnění, podmínky plnění smlouvy
Místem plnění předmětu smlouvy je adresa pro korespondenci Objednatele, pokud není uvedeno ve smlouvě
jinak.
Termín plnění je uveden ve smlouvě. V případě, že dodavatel není schopen splnit dodávku nebo práci řádně a
včas, je povinný o tom bezodkladně informovat Objednatele s vysvětlením důvodu zpoždění a uvedením nového
termínu plnění. Objednatel však není novým termínem vázán, není povinen jej akceptovat a má právo od smlouvy
odstoupit, aniž tím budou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.
V případě prokazatelného neplnění smlouvy ze strany dodavatele nebo jeho subdodavatelů, má Objednatel právo
dokončit práce nebo dodávku předmětu plnění na náklady subdodavatele a to i bez vypovězení smlouvy, aniž tím
budou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.
Objednatel není povinen převzít dodávku před dohodnutým termínem plnění. V takovém případě je Dodavatel
povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování a její předání Objednateli v dohodnutém termínu.
V případě, že Dodavatel poskytuje předmět smlouvy v areálu Objednatele, je oprávněn a povinen pohybovat pouze
v Objednatelem určených prostorách a v rámci určených manipulačních ploch. Věci určené k plnění
smlouvy je Dodavatel povinen skladovat v prostorách vymezených mu Objednatelem, chránit a zabezpečit je před
odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění smlouvy je Dodavatel povinen uvést prostory do
původního resp. dohodnutého stavu a předat je ve formě písemného protokolu v dohodnutém termínu.
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V rámci plnění smlouvy v areálu Objednatele nebo v Objednatelem určených prostorách je Dodavatel povinen plnit
předmět smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, protipožární
ochrany a v souladu s příslušnými normami. Dodavatel je povinen seznámit své zaměstnance s interními předpisy
Objednatele týkajícími se BOZP. Dodavatel je povinen zajistit dodržování uvedených předpisů svými zaměstnanci a
subdodavateli. Dodavatel je povinen zabezpečit pohyb jeho zaměstnanců pouze v rámci vymezeného prostoru,
který bude označen příslušnými značkami. Dodavatel je povinen zajistit viditelné označení svých zaměstnanců
jménem své firmy. Dodavatel je povinen předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující splnění povinnosti
proškolení zaměstnanců dodavatele a jeho subdodavatelů o BOZP, o dodržování a používání OOPP.
Dodavatel je povinen zajistit plnění smlouvy pouze za použití nářadí/nástrojů s platnými revizními zkouškami,
měřidel s příslušnou kalibrací a prokázat splnění uvedených povinností na žádost objednatele včetně předložení
příslušných dokladů prokazujících platnost příslušných revizí a schválení.
Dodavatel je povinen udržovat v platnosti příslušné atesty, způsobilosti a oprávnění nezbytné k plnění
předmětu smlouvy a na vyžádání předložit objednateli příslušné důkazy a doklady o jejich platnosti.
Dodavatel je povinen využít ke splnění předmětu smlouvy pouze náležitě kvalifikované pracovní síly a prokázat
Objednateli na vyžádání platnost kvalifikace těchto osob.
Dodavatel je povinen řádně vést evidenci plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců resp.
subdodavatelů, a to v souladu se skutečnými údaji o docházce na místo plnění smlouvy a předložit objednateli na
vyžádání příslušné doklady prokazující pravdivost a úplnost evidence dodavatele.
V případě plnění předmětu smlouvy v areálu Objednatele nebo v Objednatelem určených prostorách, je Dodavatel
povinen zabezpečit plnění smlouvy v souladu s právními předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a
nese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody v důsledku porušení povinností Dodavatele vyplývajících z uvedených
právních předpisů. Dodavatel je povinen vyhotovit program a příslušnou evidenci likvidace odpadu vzniklé při
jeho činnosti, zlikvidovat odpad na vlastní náklad a předložit doklady o likvidaci odpadu při předání předmětu
smlouvy na vyžádání Objednatele. Dodavatel se zavazuje dodržovat normy týkající se manipulace se závadnými
látkami škodícími vodám. Dodavatel je povinen udržovat svěřený prostor v čistotě. V případě porušení zatravněných
ploch nebo dřevních porostů je Dodavatel povinen k jejich obnovení. V rámci plnění svých povinností vyplývajících
ze smlouvy je Dodavatel povinen konzultovat opatření v oblasti odpadů s příslušnými pracovníky Objednatele a
dodržovat jejich pokyny.
Dodavatel je povinen prověřit a prozkoumat Objednatelem předložené podklady z hlediska jejich úplnosti,
jejich kvality a kvantity, jestli obsahují veškeré nezbytné požadavky a podmínky pro splnění smlouvy Dodavatelem,
přičemž v případě jakýchkoli nedostatků je povinen vyžádat si doplňující podklady a informace. Objednatel nenese
odpovědnost za chyby způsobené nesplněním uvedených povinností Dodavatelem ani za ztráty s tím spojené.
Dodavatel se zavazuje využít při plnění smlouvy veškeré dostupné technické prostředky, zkušenosti a znalosti
v daném oboru.
V případě, že se ukáže nutnost dodatečných prací, zboží nebo služeb pro řádné plnění předmětu smlouvy,
nebo pro řádné, bezpečné užívání nebo provozování předmětu smlouvy nebo pro zajištění sjednaných nebo
obvyklých parametrů a funkcí předmětu smlouvy, je Dodavatel povinen k dodání veškerých takových prací, zboží,
služeb na svůj náklad, i když nejsou výslovně uvedené v objednávce nebo ve smlouvě. Veškeré dodatečné práce a
zboží jsou součástí sjednané ceny a nezakládají právo Dodavatele na její zvýšení. Veškeré dodatečné náklady (celní,
skladovací a jiné poplatky) vzniklé v důsledku pozdního předání podkladů a dokladů, je povinen uhradit Dodavatel.
Dodavatel je povinen vést po dobu plnění smlouvy stavební či montážní deník, pokud je to vzhledem
k předmětu smlouvy nezbytné, evidovat v něm postup prací podle dohodnutého harmonogramu, přičemž
Objednatel má právo nahlédnutí do deníku včetně doplňování konkrétních pokynů a požadavků k plnění smlouvy.
Dodavatel je následně povinen potvrzovat jejich plnění. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli fyzickou kontrolu
stavu rozpracovanosti předmětu smlouvy u Dodavatele a poskytnout Objednateli příslušné informace na základě
jeho žádosti.
V případě dodání výrobků a obalů stanovených v prováděcích předpisech k zákonu č. 22/1997 Sb. je Dodavatel
povinen předat Objednateli Prohlášení o shodě resp. písemné vyjádření o vydání prohlášení o shodě nejpozději
v den dohodnutého termínu plnění.
V případě přepravy předmětu smlouvy se Dodavatel zavazuje zabezpečit odeslání předmětu smlouvy v obalu
zaručujícím dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě a při skladování v odpovídajících prostorách.
Dodavatel je oprávněn k dovozu a odvozu materiálu, stavebních strojů, nářadí určených pro plnění smlouvy do a z
místa určeného k plnění smlouvy pouze na základě předchozího souhlasu Objednatele, přičemž příslušné seznamy
materiálu, stavebních strojů a nářadí budou vždy nedílnou součástí faktury. Dodavatel bude oprávněn k vjezdu do
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místa plnění smlouvy pouze na základě příslušného povolení vydaného Objednatelem nebo zákazníkem
Objednatele.
Dodavatel odpovídá za zabalení zboží tak, aby zabránil jakýmkoliv škodám na zboží při transportu a skladování.
Objednatel je oprávněn reklamovat balení neodpovídající příslušným požadavkům a vyžadovat od Dodavatele
využívaní obalů navržených a vyrobených podle platných technických norem a splňujících podmínky pro uvádění
obalů na trh stanovené zákonem o obalech a dále dodržování všech povinností určených pro osoby uvádějící na trh
nebo do oběhu obaly.
Dodavatel se zavazuje dodané zboží označit tak, aby bylo řádně identifikovatelné, přičemž toto označení musí
být nesmývatelné a viditelně umístěné. Objednatel je oprávněn reklamovat nekvalitu a nesplnění stanovených
podmínek označení u Dodavatele.
Dodavatel výslovně zaručuje Objednateli, že plněním předmětu smlouvy včetně použití materiálů a vykonání prací
nedochází k porušení práv třetích osob. Dodavatel se zavazuje, že odškodní Objednatele v případě uplatnění
práv třetích osob vůči Objednateli v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení Dodavatele.
Pokud smlouva neupravuje jinak, je Dodavatel povinen předložit seznam svých subdodavatelů před podpisem
smlouvy, přičemž jakákoliv změna v předloženém seznamu je možná pouze na základě písemného odsouhlasení
Objednatelem.
Dodavatel je povinen mít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění smlouvy/provádění
díla do výše odpovídající ceně díla/ceně dodávky a předložit příslušnou pojistnou smlouvu objednateli kdykoliv na
základě jeho vyžádání.
4.

Splnění smlouvy
Není - li uvedeno jinak, musí být předmět smlouvy dodán, resp. proveden v souladu s příslušnými platnými ČSN EN
dle aplikovatelných právních předpisů a požadavků Objednatele. Smlouva je splněna dnem předání a převzetí
předmětu smlouvy osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo realizačních, která je
uvedena ve smlouvě, a podepsáním Předávacího nebo zjišťovacího protokolu, nebo dodacího listu zástupci obou
smluvních stran. Vyplněná a podepsaná kopie Předávacího nebo zjišťovacího protokolu, nebo dodacího listu musí
být přiložena k faktuře jako podklad pro zaplacení ceny.
Dodavatel je povinen předat Objednateli také doklady prokazující původ zboží sloužící pro účely celní, účely
reexportu atp., doklady nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy a doklady sloužící k prokázání splnění
povinností dle zákona o obalech. Nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu smlouvy, pokud se tento provádí v
místě shodném s adresou pro předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen Dodavatel předat Objednateli i
pracoviště, a to řádně vyklizené a bez poškození.
Zjišťovací nebo předávací protokol, nebo dodací list musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:
číslo dodacího listu
číslo objednávky / smlouvy
datum vystavení
dodavatele
objednatele
předmět dodávky
specifikace množství (počet kusů, rozměry, …)
vratný obal pokud obsahuje
potvrzení správnosti dodacího listu dodavatelem (jméno hůlkovým písmem, podpis, razítko)
Součástí dodacího listu k dodávkám materiálu musí být atesty a bezpečnostní listy každého dodaného materiálu.

5.

Fakturace, platební podmínky
Právo fakturovat vzniká dnem prokázaného splnění smlouvy ve smyslu článku 4. Podmínek, pokud není ve smlouvě
uvedeno jinak.
Dodavatel předloží příslušnou fakturu Objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dní po řádném
odevzdání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části. Součástí každé faktury bude doklad o splnění díla
nebo části díla nebo dodávky, potvrzený oběma smluvními stranami.
Splatnost faktur je 31 dní od jejich doručení Objednateli. Faktury budou mít náležitosti § 13a OZ, u plátců DPH musí
faktura nebo daňový doklad (dále jen faktura) splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních
ústavů obou smluvních stran a čísla jejich účtu, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné
za vystavení daňového dokladu. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu odpovídá plátce DPH, který
uskutečnil zdanitelné plnění.

3

Mimo zákonem stanovených náležitostí musí každá faktura obsahovat nejméně tyto náležitosti:
jména obou smluvních stran
adresy obou smluvních stran
IČ a DIČ obou smluvních stran
číslo faktury
číslo smlouvy nebo objednávky objednatele
výše fakturované částky bez DPH
sazba daně + daň z přidané hodnoty
výše fakturované částky celkem
bankovní spojení obou smluvních stran (SWIFT, IBAN)
datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení faktury, den odeslání faktury
den splatnosti faktury
Případný zálohový list a u neplátců DPH faktura, musí, mimo náležitostí § 13a OZ, obsahovat: označení
zálohový list nebo faktura, její číslo, lhůtu splatnosti, datum vystavení, obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
obchodní firmu a sídlo, u fyzické osoby jméno a bydliště, popř. místo podnikání Dodavatele, IČ Dodavatele,
označení peněžních ústavů a čísla bankovního spojení obou smluvních stran, označení předmětu smlouvy,
fakturovanou částku, vypořádání příp. zálohových plateb, lhůtu splatnosti podle smlouvy, jméno a podpis osoby
zodpovědné za vystavení faktury a další náležitosti požadované ve smlouvě. Ve faktuře, resp. zálohovém listu musí
být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy Objednatele.
Faktury, příp. zálohové listy musí být vyhotoveny výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na
standardním kancelářském papíru o hmotnosti cca 80g/m2, scanovatelné (kopírovatelné) černobíle bez ztráty
informační hodnoty, čitelné a o maximálním rozsahu faktury, příp. zálohového listu do 5-ti stran. V případě, že
faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy uvedené ve smlouvě či v těchto Podmínkách nebo bude uvedeno
bankovní spojení a číslo účtu Dodavatele v rozporu se smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho
změně, nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Dodavateli se žádostí o
provedení opravy či o doplnění. Dodavatel je povinen fakturu, resp. zálohový list opravit nebo vyhotovit novou. Ode
dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu pro korespondenci Objednatele uvedenou na první straně
smlouvy. V případě, že je předmět smlouvy zasílán na dobírku či jiným obdobným způsobem, nesmí být faktura
přiložena k zásilce. Pokud by faktura byla přiložena, není Objednatel odpovědný za prodlení při platbě.
Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Dodavatele uvedený ve smlouvě. Smluvní strany se
dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Dodavatele lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě
nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným Dodavatelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou
fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy.
Objednatel je oprávněn při úhradě faktury započíst všechny pohledávky, které má vůči Dodavateli.
Faktura, resp. záloha se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy je částka odepsána z bankovního účtu
Objednatele uvedeného ve smlouvě.
Peněžitý závazek Objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním placené částky z účtu
Objednatele.
V případě prodlení s předáním pracoviště dle bodu 4 těchto Podmínek je Objednatel oprávněn pozastavit
Dodavateli úhradu částky ve výši 10 % z ceny předmětu smlouvy, přičemž povinnost k její úhradě vznikne
Objednavateli až na základě řádného předání pracoviště Dodavatelem, a to do 30-ti dnů od podpisu předávacího
protokolu pracoviště oběma smluvními stranami.

6.

Nebezpečí škody, vlastnické právo
Vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy přechází na Objednatele dnem
předání a převzetí předmětu smlouvy. Vlastnické právo k věci, na níž se provádí oprava či údržba se nemění vlastníkem je Objednatel, případně třetí osoba – zákazník Objednatele.
V případě jakýchkoli materiálů předaných Dodavateli ke splnění smlouvy, které jsou ve vlastnictví Objednatele
anebo jsou objednány Objednatelem ke splnění smlouvy, přechází riziko nebezpečí škody, nahodilé ztráty a zkázy
takových materiálů na Dodavatele momentem jejich převzetí Dodavatelem. Dodavatel zodpovídá za to, že předané
materiály nebudou použity třetí osobou bez předchozího souhlasu Objednatele, pokud takovéto použití nesouvisí
s plněním předmětu smlouvy. V opačném případě Dodavatel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou nedodržením
těchto povinností.

7.

Smluvní pokuty, škody
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Strany jsou povinny zaplatit smluvní pokuty vyúčtované druhou smluvní stranou na základě smlouvy a/nebo
Podmínek. Oprávněnost nároku Objednatele na smluvní pokutu vůči Dodavateli není podmíněna žádnými
formálními úkony ze strany Objednatele. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu bankovním převodem na
účet Objednatele do třiceti dnů od obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn v případě
neuhrazení pokuty ve stanovené lhůtě započíst své pohledávky vyplývající z uplatněné smluvní pokuty vůči
pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli vyplývajících z tohoto nebo jiného smluvního vztahu mezi Dodavatelem a
Objednatelem. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat
samostatně ve výši převyšující uplatněnou smluvní pokutu, pokud není ve smlouvě a/nebo v Podmínkách upraveno
jinak, a právo Objednatele na uplatnění malusů podle smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty se Dodavatel nezbavuje
závazku splnit povinnost, za jejíž porušení byla uplatněna smluvní pokuta.
Při prodlení s platbou ze strany Objednatele je Dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,01% z
dlužné splatné částky za každý započatý den prodlení, a to počínaje 30-tým dnem prodlení za předpokladu, že
nedošlo k úhradě dlužné částky Objednatelem ani na základě písemné výzvy Dodavatele.
Je-li dodavatel v prodlení s jakýmkoli dohodnutým termínem plnění smlouvy, má Objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dohodnuté ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení. Tímto není
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a ušlý zisk.
Při nedodržení požadovaného termínu nástupu na výkon prací nebo sjednaného termínu ukončení prací
má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každou i
započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ.
Při použití neschváleného subdodavatele Dodavatelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši
100.000,-Kč (jednostotisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
Při prodlení s předáním pracoviště dle bodu 4 těchto Podmínek je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní
pokutu ve výši Kč 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každý den prodlení s termínem předání pracoviště.
V případě neohlášeného prodlení se splněním kteréhokoliv termínu plnění předmětu smlouvy podle
dohodnutého harmonogramu, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit a není povinen hradit žádné náklady,
které Dodavateli s přípravou předmětu smlouvy vznikly. Vznikne-li takovým prodlením Objednateli škoda, je za ni
Dodavatel odpovědný do výše skutečné škody a ušlého zisku.
Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu za vadné plnění předmětu smlouvy ve výši
0,5% z dohodnuté ceny předmětu smlouvy za každou reklamovanou vadu. Tím není dotčeno právo Objednatele na
náhradu škody a ušlý zisk.
V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad dle bodu 10 těchto obchodních podmínek, uhradí Dodavatel
smluvní pokutu ve výši Kč 5.000,-Kč (pěttisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení s
termínem odstranění vady. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
V případě porušení povinností stanovených v článku 3 Podmínek je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní
pokutu v níže stanovené výši:
Neexistence pojištění, nepředložení pojistné smlouvy na vyžádání – smluvní pokuta 50.000,- Kč (padesáttisíc
korun českých) za každé zjištěné porušení povinností,
porušení povinnosti plnění smlouvy pouze s nástroji/nářadím s platnými revizními zkouškami, měřidel
s kalibrací, nepředložení příslušných dokladů objednateli – smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pěttisíc korun
českých) za každé zjištěné porušení těchto povinností
- porušení povinnosti udržování v platnosti příslušných atestů, způsobilostí a oprávnění a nepředložení
příslušných dokladů objednateli – smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč (desettisíc korun českých) za každé
zjištěné porušení těchto povinností
Porušení povinnosti plnění smlouvy pouze prostřednictvím kvalifikovaných pracovních sil a nepředložení
dokladů o platnosti jejich kvalifikace – smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každý
jednotlivý případ,
Porušení povinnosti proškolení zaměstnanců dodavatele a jeho subdodavatelů o BOZP nebo dodržování OOPP,
nepředložení dokladů prokazujících splnění uvedených povinností na vyžádání objednatele – smluvní pokuta ve
výši 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností
Porušení povinnosti dodavatele řádně vést evidenci plnění smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců resp.
subdodavatelů v souladu se skutečnými údaji o docházce na místo plnění smlouvy a předložit objednateli
příslušné doklady prokazující pravdivost a úplnost evidence dodavatele – smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč
(pěttisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný rozpor mezi evidencí dodavatele a evidencí objednatele za
každý den nesprávné evidence.
Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Pravidlech chování, které tvoří přílohu těchto
Podmínek, za každý jednotlivý případ porušení nebo nedodržení povinností vyplývajících z Pravidel
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chování. V takovém případě si Objednatel vyhrazuje právo zamezit či omezit vstup jednotlivým pracovníkům
Dodavatele, kteří porušili Pravidla chování do prostor Objednatele.
8.

Náhrada škody
Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody,
kterou Dodavatel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v
souvislosti s prováděním smlouvy. Pro náhradu škody platí ustanovení §§ 373 až 386 ObchZ. Náhrada škody
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, a to i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu.

9.

Záruka za jakost
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel záruku za jakost na předmět smlouvy po dobu 24
měsíců od data podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
Záruku za projektovou dokumentaci poskytuje dodavatel po dobu, po kterou odstranění vad dokumentace má ještě
význam z hlediska ekonomického nebo technického. Právo Objednatele na náhradu škody z titulu vadné projektové
dokumentace tím není dotčeno.
Dodavatel se zaručuje Objednateli, že předmět smlouvy nebo jeho jednotlivé částí budou prosty jakýchkoliv
faktických i právních vad, trvalých nebo skrytých, odstranitelných i neodstranitelných.
Dodavatel se zavazuje k dodání zboží/služeb odpovídajících sjednané kvalitě, technickým požadavkům a normám,
požadovaným specifikacím, popisům a jakosti. Zboží musí být vyhotoveno z nového a kvalitního materiálu a
odpovídat vzorkům nebo výkresům uvedených v objednávce nebo ve smlouvě. Zboží musí podávat standartní výkon
požadovaný Objednatelem a splňovat účel stanovený Objednatelem.
Dodavatel je povinen zajistit, aby žádným smluvním ujednáním nebo plněním smlouvy nedošlo k neoprávněnému
zásahu do práv duševního vlastnictví třetích osob. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby v případě porušení této
povinnosti Dodavatelem nedošlo k poškození Objednatele. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou
škodu vzniklou porušením těchto povinností.

10. Uplatňování vady v záruční lhůtě (reklamace)
Objednatel je povinen oznámit Dodavateli vadu v záruční lhůtě a to vždy písemně. Dodavatel se písemně vyjádří k
reklamaci do 48 hodin od jejího oznámení a bezodkladně dohodne s Objednatelem způsob a termín odstranění
reklamované vady. V případě nevyjádření se Dodavatele k reklamaci do 48 hodin od jejího oznámení, považuje se
taková reklamace za oprávněnou.
V oznámení vady uvede Objednatel popis vady, požadavek na způsob jejího odstranění a výši nákladů na straně
Objednatele vzniklých v souvislosti s reklamovanou vadou. Volba způsobu odstranění vady je na vůli Objednatele.
Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradního zboží a/nebo služby za vadné zboží nebo vadnou službu
v termínu určeném Objednatelem,
b) dodání chybějícího zboží a/nebo služby nebo dokumentace,
c) odstranění vady opravou zboží a/nebo služby v případě opravitelných vad ve lhůtě stanovené Objednatelem,
anebo
d) přiměřenou slevu z ceny zboží a/nebo služby,
e) odstoupení od smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo měnit svojí volbu způsobu odstranění vady
v odůvodněných případech.
Pokud je však Dodavatel schopen vadu odstranit opravou nebo dodávkou nového bezvadného plnění do 48 hodin
od obdržení reklamace, je Objednatel povinen přijmout způsob navržený Dodavatelem. Toto neplatí v případě, že v
důsledku výskytu vady je ohrožen provoz, zdraví či majetek Objednatele nebo třetí osoby, příp. pokud mu nebo
třetí osobě hrozí škoda.
Dodavatel je povinen vadu odstranit dohodnutým nebo výše uvedeným způsobem v dohodnutém termínu, pokud se
smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění, nejpozději do pěti dnů ode dne odeslání reklamace
Objednatelem. Pokud se bude jednat o vadu, která ohrožuje život, zdraví, provoz nebo majetek a Dodavatel ji ihned
po oznámení neodstraní, může ji odstranit sám Objednatel, nebo je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu
na náklad Dodavatele, nebo je dle své volby oprávněn učinit na jeho náklad takové opatření, které zabrání tomuto
ohrožení. Po dobu vyřizování reklamace se záruční doba přerušuje. Odstranění vady nemá vliv na nárok
Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody způsobené vadou.
Reklamovanou vadu, u které vznikne spor mezi Objednatelem a Dodavatelem, zda je oprávněná, je Dodavatel
povinen odstranit za stejných podmínek uvedených ve smlouvě jako u vady oprávněné a nese do doby rozhodnutí
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třetí nestrannou osobou, na které se smluvní strany dohodnou, nebo do doby rozhodnutí soudu, i veškeré náklady
vynaložené na odstranění vady.
11. Vyšší moc
Případem vyšší moci se rozumí neobvyklá okolnost (např. přírodní katastrofa, legální stávka, změna právních
předpisů), bránící dočasně nebo trvale plnění smlouvy, která nastala po uzavření smlouvy, za předpokladu, že
nemohla být smluvními stranami předvídána nebo odvracena. V případě vzniku takové okolnosti bude dotčená
strana písemně informovat druhou smluvní stranu o vzniku takové okolnosti ovlivňující podstatným způsobem
plnění jejich smluvních povinností včetně předložení dokladů o vzniku takové okolnosti svědčících. V případě trvání
takové překážky déle než 90 dnů se strany zavazují k jednání o změně smlouvy.

12. Povinnost mlčenlivosti
Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní
tajemství a jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou v obchodních kruzích zcela běžně
dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
Dodavatel se zavazuje chránit veškeré skutečnosti, se kterými přijde do styku při realizaci smlouvy, neposkytovat
důvěrné informace, zkušenosti a podklady, které obdržel od Objednatele třetím osobám, využívat získané informace
pouze pro účely splnění smlouvy, nikoliv pro vlastní potřebu nebo pro dodávky třetím osobám. Dodavatel zpřístupní
převzaté informace pouze zaměstnancům Dodavatele určeným ke splnění předmětu smlouvy resp. zaměstnancům
schválených subdodavatelů, které obeznámí s povinností mlčenlivosti v uvedeném rozsahu. Dodavatel bere na
vědomí, že veškeré podklady zůstávají ve vlastnictví Objednatele a nesmí být Dodavatelem dále rozmnožovány.
Předání informací v sobě nezahrnuje poskytnutí licence a Dodavatel si vyhrazuje všechna práva s případnými
novými značkami spojenými.
Dodavatel se zavazuje k mlčenlivosti po dobu trvání této smlouvy a po jejím zániku, přičemž se zavazuje k úhradě
veškeré škody vzniklé porušením povinnosti mlčenlivosti.
13. Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly na možnosti odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou v případě podstatného
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.
Za podstatné porušení smlouvy Dodavatelem se považuje porušení nebo neplnění jakékoli smluvní nebo zákonné
povinnosti Dodavatele podle smlouvy a Podmínek. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech
stanovených v Podmínkách nebo ve smlouvě. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody, včetně ušlého zisku.
Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považuje prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 90 dní
po termínu splatnosti.
14. Zákaz postoupení, zákaz započtení
Dodavatel není oprávněn k postoupení, přenechání nebo převodu jakýchkoliv práv a povinností ze smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Převod nebo postoupení pohledávky nebo jiného práva a povinnosti ze smlouvy bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele má za následek neplatnost tohoto právního úkonu a je považováno za hrubé porušení
smlouvy.
Dodavatel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli bez vzájemné písemné dohody
s Objednatelem.
15. Rozhodné právo a rozhodování sporů
Pokud je dodavatel osobou registrovanou podle práva České nebo Slovenské republiky, řídí se smlouva stejně jako
smluvní vztahy právem České republiky.
Případné spory plynoucí ze smlouvy a jejího plnění budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Spory, které
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Rozhodčí senát bude tvořen třemi (3) rozhodci české národnosti.
Rozhodčí řízení se bude konat v Praze v České republice. Smluvní strany se zavazují splnit povinnosti rozhodčím
nálezem jim uložené ve lhůtách v něm stanovených.
16. Ostatní ustanovení
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Dodavatel je povinen dodržovat Pravidla chování v EO ŘDJ 1.20, která tvoří přílohu těchto Podmínek (dále
v textu Podmínek také jako „Pravidla chování“). Porušování či neplnění Pravidel chování je považováno za
závažné porušení povinností Dodavatele a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele.
Pro účely těchto obchodních podmínek se dnem rozumí kalendářní den.
Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek budou Dodavatelem zasílány na
adresu pro korespondenci Objednatele uvedenou ve smlouvě.
Jakákoli změna či doplnění smlouvy je možné pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy:
„dodatek ke smlouvě“, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran
oprávněnými k podpisu smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že nebude nabízet zaměstnancům Objednatele uzavření pracovního nebo jiného smluvního
vztahu s Dodavatelem nebo jinou třetí osobou, a to po dobu trvání této smlouvy i po jejím zániku. V případě
porušení této povinnosti se Dodavatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 100.000,-Kč (jednostotisíc korun
českých) za každé takové porušení a k náhradě škody v plném rozsahu.
Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo nápravných prostředků dle smlouvy nebo Podmínek nebude mít
účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění práva nebo nápravného
prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva
nebo nápravného prostředku. Práva a nápravné prostředky upravená ve smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují
žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.
V případě, že by některé z ustanovení Smlouvy nebo Podmínek bylo jakýmkoliv soudem nebo příslušným státním
orgánem shledáno jako neplatné nebo neúčinné, neplatnost nebo neúčinnost takovéhoto ustanovení nebude mít
vliv na ostatní ustanovení smlouvy a všechna ustanovení, kterých se taková neplatnost nebo neúčinnost nebude
týkat, zůstanou zcela platná a účinná. Smluvní strany se zavazují pokusit se nahradit jakékoliv neplatné nebo
neúčinné ustanovení, ustanovením platným a účinným, které v co nejvyšší míře dosáhne hospodářských, právních a
obchodních účelů a cílů neplatného nebo neúčinného ustanovení.
17. Přílohy
Příloha č.1.
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1 úvodní ustanovení
-

Tato „ Pravidla chování v objektech Energetických opraven, a. s.“ jsou souborem závazných podmínek pro
provádění veškerých činností partnerů EO, a. s. (dále jen smluvní partner) v areálu EO, a. s. (dále jen areál
EO, a. s.).
Dodržování „Pravidel..“ má přispět k zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví, požární
bezpečnosti, provozu na vnitřních komunikacích, jakož i ochrany majetku a životního prostředí.
Před zahájením jakékoliv činnosti v areálu EO, a. s. je smluvní partner povinen provést prokazatelné
seznámení svých zaměstnanců (včetně případných subdodavatelů) s těmito „Pravidly“. Pokud smluvní
partner v rámci plnění svých smluvních závazků pověří provedením činností subdodavatele, pak nese
zodpovědnost za dodržování těchto „Pravidel“ ze strany subdodavatele, jako by činnost prováděl sám.
Dodržování ustanovení „Pravidel“ je kontrolováno příslušnými zaměstnanci EO, a. s.
Smluvní partner je povinen umožnit kontrolujícímu přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke
všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci smluvního
partnera jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé informace požadované příslušným
zaměstnancem EO, a. s. O provedené kontrole bude provedený příslušný záznam.
Porušení těchto „Pravidel“ ze strany smluvního partnera může být důvodem k uplatnění pokut ze strany
EO, a. s.
Smluvní partner je srozuměn s tím, že za porušení některého z ustanovení těchto „Pravidel““, ke kterým
dojde přímým jednáním, nečinností nebo nedbalostí jeho zaměstnanců, jsou EO, a. s. oprávněny účtovat
pokutu. Rozhodnutí EO, a. s. o uložení pokuty, včetně jejího odůvodnění, musí být provedeno písemně.
Pokuta je splatná do 21 dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení. Proti uložení smluvní pokuty se
odvolání nepřipouští. Klasifikace závažnosti porušení stanovených podmínek náleží výlučně do
kompetence EO, a. s..
Příslušný zaměstnanec EO, a. s. je oprávněn zastavit provádění takové činnosti v EO, a. s., která by byla v
rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo těmito „Pravidly“, a to až do doby odstranění důvodů,
které k zastavení činnosti vedly.
V areálu EO, a. s. je zakázáno držení nebo užívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních
látek, dále držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Expanzní přístroje pro
vstřelování a výbušniny vnášené do areálu EO, a. s. v souvislosti s podnikatelskou činností smluvního
partnera podléhají evidenci u příslušného zaměstnance EO, a. s.
V areálu EO, a. s. je zakázáno nepovolené fotografování a filmování. Fotografování a filmování na žádost
smluvního partnera povoluje příslušný zaměstnanec EO, a. s. Tento řídicí dokument definuje závazná
pravidla pro stanovení sankcí ve společnosti Energetické opravny, a. s..

-

-

-

-

-

-

2 definice základních pomů a zkratek
2.1 Základní pojmy


areál EO, a. s.



nežádoucí osoba
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předané pracoviště

pracoviště předané smluvnímu partnerovi dle § 5 vyhl. č.
324/1990 Sb., v platném znění odpovědný zaměstnanec
smluvního partnera osoba určená smluvním partnerem
odpovědná za řízení činností v areálu EO, a. s.
odstavná plocha
 označená plocha popř. plocha určená pro odstavení
vozidla ochrana ŽP
zahrnuje činnosti, jimiž se
předchází
znečišťování nebo poškozování ŽP, nebo se toto
znečišťování či poškozování omezuje a odstraňuje
požár
 každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo
zranění osob, ke škodám na materiálních hodnotách. Za
požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly
bezprostředně ohroženy osoby nebo materiální hodnoty
nebo životní prostředí.
požárně technické charakteristiky  vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou nebo stanovená
na základě měřitelných hodnot více dílčích vlastností anebo jev vystihující chování látky při procesu
hoření nebo s ním související
požární bezpečnost
 soubor organizačních, územně technických, stavebních a
technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s
následným požárem , k ochraně osob a
majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření
požární ochrana
 soubor činností zahrnující legislativní, organizační, technická,
výchovná a jiná opatření směřující k vyloučení
nebo omezení rizik požárů a v případě jejich vzniku
k účinné
likvidaci. Dělí se na požární prevenci a požární represi.
požární prevence
 soubor činností požární ochrany zabývající se zjišťováním
možných příčin vzniku a šíření požáru (bezprostřední ohrožení
osob a materiálních hodnot požárem) a k návrhům především technických a organizačních opatření
bránících
vzniku požáru
požární represe
 soubor činností požární ochrany, který vede k záchraně
osob a materiálních hodnot ohrožených požárem, lokalizaci
a
likvidaci požáru, záchranným pracím v případě
mimořádných událostí (živelní pohromy, havárie
apod.)
pravidelná kontrola dodržování „Pravidel“ 
pravidelná
kontrolní
činnost
prováděná
příslušnými zaměstnanci EO, a. s.
pronajatý prostor
 objekt poskytnutý smluvnímu partnerovi na základě smlouvy
o nájmu nebytových prostor
provozovatel
 fyzická nebo právnická osoba, která provozuje určité zařízení.
Může jím být jak EO, a. s. tak smluvní partner.
příslušný zaměstnanec EO, a. s.
 zaměstnanec EO, a. s. v pracovní funkci, který
provádí
úkony popsané v „Pravidlech“ v dané oblasti odbornosti.
smluvní partner
 právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro EO, a.
s. nebo v areálu EO, a. s. na základě smlouvy
Příkaz „SV“
 písemný dokument o nařízených technických a
organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti
činností, u nichž hrozí riziko vzniku požáru
vyhl. Č. 87/2000
Sb., a pro ostatní práce s nebezpečím požáru nebo výbuchu
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Příkaz ”BS”
– písemný podklad o nařízených technických a organizačních
opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci strojně technologických zařízeních (např. u
společnosti ČEZ a. s.).
Příkaz „B“
– písemný doklad o technických a organizačních
opatřeních
k zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém
zařízení nebo v jeho blízkosti (např. u společnosti
ČEZ a.
s.).
subdodavatel
 fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k smluvnímu
partnerovi při plnění smlouvy
úniková cesta
 trvale volná komunikace, popř. komunikační prostor,
umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého
požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. využitelná
i pro přístup požárních jednotek do prostorů zachvácených požárem
úsek
 objekt, část objektu, pracoviště, organizační útvar atd.
vedoucí práce
 zaměstnanec smluvního partnera, který je pověřen vedoucím
zaměstnancem smluvního partnera k řízení pracovní činnosti na konkrétním pracovišti
vedoucí zaměstnanec
 zaměstnanec , který z titulu pracovní funkce přímo nebo
prostřednictvím
dalších
vedoucích
řídí
podřízené
zaměstnance, kontroluje jejich práci a dává jim k tomu závazné
pokyny
zaměstnanec
 každá osoba, kterou na základě pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnává zaměstnavatel
zaměstnanec smluvního partnera  smluvním partnerem určená osoba k provádění
prací
či
služeb a nebo zaměstnanec subdodavatele smluvního partnera určený k provádění prací či služeb
zaměstnavatel
 právnická nebo podnikající fyzická osoba, která
zaměstnává fyzické osoby v pracovně právních vztazích a v
obdobných
vztazích













2.2 Zkratky











BOZP
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČSN
česká technická norma
ČÚBP
Český úřad bezpečnosti práce
EPS elektrická požární signalizace
EO, a. s.
Energetické opravny, a. s.
HZShasičský záchranný sbor
MV
ministerstvo vnitra ČR
PCB
polychlorované bifenyly
PO
požární ochrana
ŽP
životní prostředí

3 ROZSAH ZÁVAZNOSTI



Tento řídicí dokument platí pro zabezpečování uvedených činností ve společnosti v kap. 6.
Tento řídicí dokument je závazný pro všechny smluvní partnery.
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Smluvní partner je povinen řídit se těmi vnitřními předpisy EO, a. s. se kterými byl prokazatelně seznámen
a u kterých bylo prokazatelně určeno, že smluvní partner je povinen je dodržovat.
Tento řídicí dokument je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

4 NÁVAZNOST NA DOKUMENTY
4.1 Vnější předpisy






ČSN 01 8014
ČSN 05 0600








ČSN 05 0630
ČSN 05 0705
ČSN 05 0710
ČSN 06 1008
ČSN 07 8304
ČSN 07 8509












ČSN 34 3100
ČSN 65 0201
ČSN 65 0202
ČSN 67 0811
ČSN 73 0802
ČSN 73 0804
ČSN 73 0834
ČSN 73 0845
ČSN 73 0873
ČSN EN ISO 14001

ČSN 05 0601
ČSN 05 0610

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov.
Projektovanie a príprava pracovísk
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevadzka.
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a
rezanie kovov
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblůkové zváranie kovov
Zváranie. Predpisy pro základné soušky zváračov
Zváranie. Predpisy pre úradné soušky zváračov
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla.
Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro
technické účely
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
Plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice
Skladování nátěrových hmot
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
Požární bezpečnost staveb – Sklady
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
Systémy enviromentálního managementu – Specifikace s návodem
pro její použití

4.2 Řídicí dokumenty EO
-

5 pravomoc a zodpovědnost
5.1 Pravomoci



V případě nedodržení těchto Pravidlech ze strany smluvního partnera je EO, a. s. oprávněn účtovat
smluvnímu partnerovi níže specifikované pokuty, aniž by tim byla dotčena odpovědnost smluvního
partnera za způsobené škody a jiné smluvní závazky.
Výše pokut uvedené v následujícím přehledu je maximální. EO a. s. má právo účtovat tuto pokutu až
do uvedeného maxima, vždy pouze podle svého uvážení, které není povinen zdůvodňovat.
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5.2 Zodpovědnosti


-

6 popis
6.1 Požární ochrana
6.1.1 Povinnosti smluvních partnerů
a) Povinnosti smluvních partnerů v oblasti požární ochrany v prostorách Energetických opraven a. s.
(dále jen EO, a. s.) jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany,
zejména zákonem ČNR č. 133/85 Sb., v platném znění a vyhláškami MV č. 246/2001 Sb., platném
znění a MV č. 87/2000 Sb.
b) Smluvní partner je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke vzniku požáru,
výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku.
c) Na převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje smluvní partner požární
ochranu samostatně ve smyslu platných, obecně závazných předpisů a je zodpovědný za dodržování
ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou při jeho činnosti. Převzatá pracoviště a
pronajaté prostory jsou předanými pracovišti smluvního partnera až do zpětného převzetí ze strany
EO, a. s.
d) Provozuje-li činnost v prostorách (na jednom pracovišti) více smluvních partnerů, jsou povinni zajistit
vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti a určit kontaktní a odpovědnou
osobu za oblast požární ochrany a ochrany zdraví při práci.

6.1.2 Zajištění podmínek požární bezpečnosti
a) Smluvní partner je povinen při zdolávání požáru poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou
věcnou pomoc.
b) Smluvní partner je povinen se seznámit s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může
být spojeno s výkonem pracovních činností a zavazuje se přijmout veškerá požárně bezpečnostní
opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístnění pracoviště. Tato povinnost
platí pro všechny zaměstnance smluvního partnera.
c) Smluvní partner se zavazuje dodržovat předem určené ČSN, dále předané dokumenty EO, a. s., které
se týkají požární ochrany a je povinen seznámit s nimi své zaměstnance před započetím činnosti.
d) Smluvní partner písemně jmenuje vedoucího zaměstnance pro oblast požární ochrany, který bude
odpovědný za dodržování uvedených předpisů. Toto písemné jmenování předá v kopii příslušnému
zaměstnanci EO, a. s.
e) Zaměstnanci smluvního partnera, kteří se zdržují s vědomím smluvního partnera na jeho převzatých
pracovištích, v objektech nebo vykonávají pracovní činnosti, jsou povinni znát a dodržovat požární
dokumentaci EO, a. s., zejména požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány
pracoviště a místa, kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím požáru a mít v
případě, že vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, k dispozici požárně
technické charakteristiky jimi používaných, vyráběných, zpracovávaných, přepravovaných a
skladovaných látek a materiálů.
f) Z hlediska zajištění požární ochrany v EO, a. s. umožní smluvní partner, zejména nájemce, nahlédnutí
do své dokumentace požární ochrany zpracované dle § 27 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném
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znění, podle druhu požárního nebezpečí prováděné činnosti a předá příslušnému zaměstnanci EO, a.
s. zpracované požárně technické charakteristiky používaných, vyráběných, zpracovaných nebo
skladových látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a
majetku dle zákona č. 133/85 Sb., v platném znění, a vyhlášky MN č. 246/2001 Sb., v platném znění.
g) Smluvní partner je dále povinen:
















Dodržovat zákaz kouření ve stanovených prostorách a v místech, kde pracují také nekuřáci.
V případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály, které mohou
přispět ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit tuto skutečnost před
započetím pracovní činnosti příslušnému zaměstnanci EO, a. s.
Dodržovat všechna ustanovení vyhl. MV č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách (písemný příkaz
ke svařování s určením podmínek pro svařování Příkaz „SV“) .
Zajistit trvale volný přístup k přenosným a pojízdným hasicím přístrojům a požárním hydrantům
vnitřním i venkovním a tlačítkům elektrické požární signalizace.
Zajistit trvale volný prostor po celé délce únikových cest, taktéž přístup k hlavním ovladačům,
vypínačům energií, rozváděčových skříní apod.
Řádně označit poskytnuté prostory, objekty, pracoviště, sklady, místnosti atd., kde se vykonávají
činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, příkazy, zákazy, pokyny podle zák. č.
133/85 Sb., v platném znění, a vyhlášky MV č. 246/20001 Sb., v platném znění.
Nahlásit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. druh, počet, umístnění a způsob skladování hořlavých
a výbušných látek a materiálů, tlakových látek apod.
Podle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, okamžitě bez odkladu ihned nahlásit každý vznik
požáru podle požárních poplachových směrnic.
Dbát na to, aby všechny věcné prostředky požární ochrany a požárně
bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném
stavu, ve všech prostorách, které má předané nebo pronajaté.
V případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost
ihned nahlásit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. Ztráty, svévolné použití a zneužití požárního
zařízení ze strany smluvního partnera bude účtováno dle vzniklých nákladů.
Nahradit všechny náklady EO, a. s. spojené s uvedením požární techniky do pohotovostního stavu,
které vzniknou v důsledku nedodržení těchto Pravidel.
Vedoucí práce smluvního partnera při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním
nebezpečím dle zákona č. 133/85 Sb., v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých
zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.
Zajistit předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálu EO, a. s.
Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí smluvní partner
ohlásit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. Předmětem ohlášení je místo změny průjezdního
profilu, datum a časové omezení.

6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Smluvní partner je povinen přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům i
cizím zaměstnancům a dalším osobám. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních
a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a z
Název souboru:
EO_návrh_VOP_11.2.2013_final_doplneni_clanek_3

Stránka 18 z 35

číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je, nebo minimalizovat působení
neodstranitelných rizik.

6.2.1 Základní povinnosti
a) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více smluvních partnerů, jsou všichni takový
smluvní partneři dle Zákoníku práce (dále jen ZP) povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a
vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
b) b) Smluvní partner je povinen písemně jmenovat odpovědného zaměstnance pro bezpečnost práce,
který bude odpovědný za dodržování všech bezpečnostních předpisů. Jeho jméno bude uvedeno v
montážním či stavebním deníku. Tento zaměstnanec je rovněž odpovědný za to, že všichni
zaměstnanci smluvního partnera budou používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní
oděv bude výrazně označen názvem nebo logem smluvního partnera.
c) Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:



zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti,

d) Na převzatých pracovištích smluvní partner zajišťuje péči o BOZP samostatně ve smyslu platných
obecně závazných právních předpisů.
e) Smluvní partner nepřevezme pracoviště a nezahájí práce do doby, než budou určeny hranice
pracoviště a způsob jejich vytýčení, označení inženýrských sítí, způsob zajištění technologií (písemný
příkaz k zabezpečení podmínek pro bezpečnou práci příkaz "BS" a "B"), které by bezprostředně mohly
ohrozit zaměstnance smluvního partnera. Popis Příkazu „BS“ a „B“ je uveden v řídícím předpisu ŘDJ
2.04 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
f) Zaměstnanci smluvního partnera nesmí vstupovat do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich
činnosti. Pro vstup do sociálních zařízení, šaten, kantýny či jídelny mohou používat jen veřejné
komunikace, které jsou k tomu určeny.
g) Popis vymezení předaného pracoviště, případně pronajatého prostoru, jednoduchý náčrtek a určení
přístupové komunikace bude předáno příslušným zaměstnancem EO, a. s. Smluvní partner zodpovídá
za to, že jeho zaměstnanci omezí pohyb a působnost na pracoviště, které jim bylo přiděleno a se
kterým byli seznámeni. Za předání pracoviště a koordinaci prací zodpovídá příslušný zaměstnanec EO,
a. s. Předané pracoviště bude smluvním partnerem řádně ohraničeno a označeno názvem nebo logem
smluvního partnera.
h) Na nepřevzatých pracovištích dbá smluvní partner pokynů příslušného zaměstnance EO, a. s. a jím
stanovených bezpečnostních opatření.
i) Zaměstnanci smluvního partnera jsou povinni podrobit se dechovým zkouškám na přítomnost
alkoholu prováděnými příslušným zaměstnancem EO, a. s. nebo další určenou osobou.

6.2.2 Součinnost
a) Smluvní partner upozorní příslušného zaměstnance EO, a. s. na všechny okolnosti, které by mohly vést
při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení
provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů EO, a. s.
Název souboru:
EO_návrh_VOP_11.2.2013_final_doplneni_clanek_3

Stránka 19 z 35

číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

b) Příslušný zaměstnanec EO, a. s. seznámí smluvního partnera a riziky a místy ohrožení na pracovišti.
c) Pokud smluvní partner bude používat stroj nebo zařízení na nepřevzatém pracovišti, musí před
zahájením prací upozornit příslušného zaměstnance EO, a. s. na případná nebezpečí vyvolaná
umístněním tohoto stroje nebo zařízení, aby tento mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní
opatření.
d) Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude smluvní partner používat majetek EO, a. s. (např.
jeřáby, výtahy, elektrické rozvody), musí být předem uzavřena písemná dohoda. Obsahem dohody
bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.
e) Pokud smluvní partner zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo
způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí,
je povinen ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně příslušnému zaměstnanci EO, a. s. a podle
možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
f) V případě ohrožení výroby, ohrožení zdraví a života zaměstnanců, vzniku havarijního stavu je smluvní
partner povinen přerušit práci a uposlechnout příkazu příslušného zaměstnance EO, a. s.

6.2.3 Pracovní úrazy
Evidence pracovních úrazů se řídí obecně závaznými právními předpisy. Každý pracovní úraz, který si
vyžádá pracovní neschopnost delší než 3 dny, a každý smrtelný úraz je vedoucí zaměstnanec smluvního
partnera povinen neprodleně oznámit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. Zároveň se stanovuje, že smluvní
partner, který je zároveň zaměstnavatelem, provádí následující úkony:
a) Eviduje pracovní úrazy a předkládá záznamy o pracovních úrazech státnímu dozoru a zdravotní
pojišťovně samostatně u úrazů, které se přihodily jeho zaměstnancům na převzatém pracovišti a v
pronajatém prostoru. Jednu kopii záznamu o úrazu předá příslušnému zaměstnanci EO, a. s. Smluvní
partner je povinen splnit i ohlašovací povinnost v případě vzniku smrtelného úrazu.
b) Pokud se přihodí pracovní úraz zaměstnanci smluvního partnera v objektu EO, a. s. na pracovišti,
které smluvní partner příslušného zaměstnance EO, a. s. a vyšetření pracovního úrazu provedou
společně. Záznamy o úrazu předkládá smluvní partner. Jednu kopii záznamu o pracovním úrazu předá
příslušnému zaměstnanci EO, a. s.
c) Dojde-li na pracovišti, které smluvní partner nepřevzal, ke vzniku smrtelného úrazu zaměstnance
smluvního partnera, plní ohlašovací povinnost EO, a. s. Smluvní partner je povinen o události
bezodkladně informovat příslušného zaměstnance EO, a. s.
d) Při vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví jsou zaměstnanci smluvního partnera povinni zajistit
postiženému první pomoc. Drobné poranění je možno ošetřit na místě pomocí nástěnných lékárniček
nebo ve zdravotním středisku. Při vzniku závažného poranění je nutné volat rychlou záchrannou
službu.

6.2.4 Oblast součinnosti při zajišťování bezpečnosti práce na technických zařízeních
a) Smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace na strojním a elektrickém zařízení
EO, a. s. bez příslušného oprávnění a vědomí příslušného zaměstnance EO, a. s. Smluvní partner bude
informovat příslušného zaměstnance EO, a. s. o zahájení a ukončení práce na zařízeních a v
prostorách, které jsou provozovány a nejsou předány smluvnímu partnerovi jako trvale zajištěné
pracoviště.
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b) Smluvní partner je povinen koordinovat s příslušným zaměstnancem EO, a. s. způsob a čas zajištění a
odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední
blízkosti provozovaného zařízení a mohlo by ohrozit zaměstnance smluvního partnera.
c) Únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči je smluvní
partner povinen trvale udržovat volné a nezatarasené. Označení únikových cest nesmí být
odstraňováno, poškozováno ani zakrýváno.
d) Zaměstnanci smluvního partnera jsou při práci povinni používat ochranné zařízení strojů a
technologických celků zabraňujících nebo snižujících nebezpečí vzniku úrazu, příp. zabraňujících
zhoršování hygienických parametrů pracovního prostředí (hluk, prašnost atd.), neodstraňovat je a
nevyřazovat je z činnosti. Dále jsou zaměstnanci smluvního partnera povinni neuvádět do provozu a
neprovozovat stroje a zařízení bez správně nasazených a seřízených ochranných krytů a zařízení.
e) Práce na technologických a elektrických zařízeních musí být prováděny až po nezbytném zajištění
zařízení. Zařízení zajistí příslušný zaměstnanec EO, a. s. na základě požadavku smluvního partnera.
Potřebnou koordinaci včetně seznámení s příslušnou technickou dokumentací zajistí příslušný
zaměstnanec EO, a. s.
f) Práce v nebezpečných prostorách, nádržích, uzavřených nádobách a zásobnících musí být
zabezpečeny v souladu s předpisy BOZP. Způsob zajištění pracovišť upřesní a koordinuje příslušný
zaměstnanec EO, a. s.
g) Při práci ve výškách je smluvní partner povinen chránit své zaměstnance i třetí osoby individuálním
nebo kolektivním zajištěním proti pádu. Stavba a práce na pomocných ochranných a záchytných
konstrukcích (lešení, záchytné lešení, ochranné zábradlí, ochranné hrazení) musí být prováděny v
souladu s ustanovením vyhl. ČÚBP č. 324/80 Sb., v platném znění, a předpisy související. Tyto
ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a
nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání a před zahájením
prací na nich musí být řádně převzaty do užívání.

6.2.5 Hygiena práce
a) Smluvní partner nesmí při realizaci prací a ostatních činnostech na pracovištích a v pronajatých
prostorách EO, a. s. používat nebezpečné a zdraví škodlivé látky, jejichž použitím by mohlo dojít k
ohrožení osob musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít.
b) Při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji
elektromagnetického záření je smluvní partner povinen provést potřebná bezpečnostní opatření a
provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. Pro dobu
používání přístrojů s ionizujícím zářením je smluvní partner povinen oznámit příslušnému zaměstnanci
EO, a. s. jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a
předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

6.2.6 Zásady odjišťování a zajišťování elektrických zařízení
a) Zajišťování a odjišťování pracoviště smí požadovat vždy jen příslušný zaměstnanec EO, a. s. určený
jako dozor smluvního partnera.
b) Zajišťování a odjišťování pracoviště provádí nebo zajišťuje pouze příslušný zaměstnanec EO, a. s.
c) Požadavky smluvního partnera musí být předány písemně. Zápisy o požadavcích se provádějí do
stavebního nebo montážního deníku nebo případně provozního deníku.
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d) Při práci na elektrickém zařízení vn (vysokém napětí) nebo vvn (velmi vysokém napětí) nebo v jejich
blízkosti je vždy nutné vypsat příkaz "B" elektro v rozsahu platných předpisů a ČSN 34 3100. Popis
Příkazu „B“ je uveden v řídícím předpisu ŘDJ 2.04 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
e) Potvrzení smluvnímu partnerovi o zajištění nebo odjištění pracoviště potvrdí svým podpisem příslušný
zaměstnanec EO, a. s.
f) Jakmile během prací vznikne podezření, že zajištění není zcela v pořádku, je nutno okamžitě práce
přerušit a zajištění nechat zkontrolovat příslušným zaměstnancem EO, a. s.
g) Smluvní partner před zahájením prací na elektrickém zařízení předloží příslušnému zaměstnanci EO, a.
s. osvědčení o provedení zkoušky č. 50/1978 Sb., v platném znění, podle příslušného paragrafu u
všech zaměstnanců, kteří se zúčastní prací.
h) Příslušný zaměstnanec EO, a. s. provede prokazatelné proškolení a seznámí vedoucího zaměstnance
smluvního partnera na pracovišti, kde provádí činnost, s příslušnými místními provozními a
pracovními předpisy. Tento vedoucí zaměstnanec smluvního partnera provede neprodleně
prokazatelné proškolení a seznámení všech svých zaměstnanců, kteří se zúčastní prací, se všemi výše
uvedenými předpisy.
i) Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je smluvní partner povinen si u příslušného zaměstnance
EO, a. s. ověřit, zda v daném místě nejsou podzemní elektrická zařízení. Pro tyto účely předloží
půdorys stavby, kde vyznačí místa zemních prací. Při pracích je pak povinen postupovat opatrně, aby
nedošlo k poškození zařízení, která příslušný zaměstnanec EO, a. s. na výkrese vyznačil.

6.2.7 Ostatní požadavky
a) Smluvní partner je povinen při provozu vozidel respektovat dopravní značení a dodržovat maximální
povolenou rychlost v areálu EO, a. s.
b) Práce na veřejných komunikacích mohou být prováděny smluvním partnerem pouze na základě
povolení pro práci na veřejné komunikaci. Smluvní partner zajistí osvětlení překážek v komunikaci,
zajistí umístění upozornění pro chodce, případně dopravních značek. Rovněž zajistí bezpečný přechod
pro chodce, popřípadě bezpečné ohrazení pracoviště po celé jeho délce až do doby dokončení těchto
prací, a zpětné uvedení místa do bezpečného stavu.

6.3 Pořádek na pracovišti
a) Smluvní partner zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů v
areálu EO, a. s. Smluvní partner se zavazuje využívat mimo pracoviště jen objekty, které mu byly
určeny.
b) Smluvní partner bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a
bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení,
které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti pro ČEZ.
c) Smluvní partner zajistí okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo
omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.
d) Po ukončení provádění činnosti je povinností smluvního partnera předat pracoviště (objekt, areál,
prostor) v uklizeném a bezpečném stavu, bez všech přebytečných materiálů, montážních zařízení,
odpadů, apod. Pokud tak neučiní, budou mu veškeré náklady vynaložené ze strany EO, a. s. na uvedení
do pořádku dány k úhradě.
e) Pořádkem se rozumí aktuální stav pozemku, objektu, provozní technologie apod., který není v rozporu s
předpisy BOZP, PO, ŽP a předanými řídícími dokumenty EO, a. s. Spadá sem zejména udržování
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f)

průchodnosti komunikací, cest, chodníků apod., přehledné ukládání materiálu a ostatních předmětů,
předávání komunálního a jiného odpadu oprávněné osobě, prevence a aktivní ochrana proti
ekologickým nehodám. Dále sem spadá pravidelné odstraňování nánosů prachu, bláta, zplodin
vznikajících při výrobě či jinou činností, zejména okamžitá likvidace následků nehod, havárií, v zimě
odstraňování sněhu, námrazy a sypání komunikací, atd.
Pozemky používané jako montážní, skladovací a manipulační plochy budou řádně označené tabulkou s
názvem uživatele a jménem odpovědné osoby smluvního partnera. Stejným způsobem budou označeny
ostatní objekty (garáže, přístřešky, apod.). Tabulku s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby
zajistí smluvní partner. Smluvní partner je povinen zajistit úklid v pravidelných intervalech nejméně 1 x
za měsíc. Na pozemcích , které jsou zatravněné, osázené zelení nebo jinak zahradnicky ošetřované
uvnitř i mimo oplocený areál EO, a. s., se bez souhlasu příslušného zaměstnance EO, a. s. nesmí
provádět žádná stavební, výkopová či jiná činnost, která by měnila charakter pozemku.

6.4 Ochrana životního prostředí
a) Smluvní partner EO, a. s. je povinen:
 nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při
nakládání s odpady,
 nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a
pro jejich hospodárné využívání,
 chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právnímu předpisy,
 nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými přípravky v souladu s platnými
právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky,
b) Smluvní partner je povinen označit v areálu EO, a. s. svým názvem a jménem své odpovědné osoby
objekty a plochy vyhrazené mu pro skladování materiálu, odpadů a pro jeho činnosti.
c) Smluvní partner shromažďuje, soustřeďuje, třídí, skladuje, přepravuje, odstraňuje a předá odpady
vznikající jeho činností v areálu EO, a. s. na své náklady, a to způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy pro nakládání s odpady a s interními předpisy EO, a. s.
d) Bez předchozího písemného ujednání s EO, a. s. nesmí smluvní partner shromažďovat, soustřeďovat a
skladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír,
plasty) a v kontejnerech na tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro EO, a. s.
e) Jestliže došlo činností smluvního partnera k ohrožení ŽP nebo je následně ohrožení možné, je povinen
každý zaměstnanec smluvního partnera toto neprodleně oznámit příslušnému zaměstnanci EO, a. s.
f) Veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, musí být
uloženy tak, aby neohrozily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti neodborné manipulaci,
zneužití a odcizení.
g) V areálu EO, a. s. je zakázáno používat perchloretylenu.
h) Smluvní partner je povinen provádět údržbu vozidel a mechanizmů, zejména vypouštění, výměnu a
doplňování oleje a mytí karoserií pouze v prostorech vyhrazených pro tyto činnosti.
i) Odpady nalezené v areálu EO, a. s., jejichž původce nebyl zjištěn, nechá EO, a. s. přemístit do vlastního
skladu odpadů nebo zajistí jejich přímé odstranění oprávněnou osobou. Veškeré náklady s tím spojené
budou uplatněny u toho smluvního partnera, jemuž byl poskytnut objekt, ve kterém nebo v jehož okolí
byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného původce odpadu. Před odvozem odpadů
informuje příslušný zaměstnanec EO, a. s. smluvního partnera.
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j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

Uhrazením nákladů za odstranění odpadu podle předchozího bodu není dotčeno právo EO, a. s.
převyúčtovat smluvnímu partnerovi pokutu za porušení povinností podle těchto „Pravidel“.
Smluvní partner může provozovat zařízení, které je zdrojem znečišťování ŽP a jeho složek pouze v
souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP.
Smluvní partner je povinen písemně sdělit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. rizika svých činností v
areálu EO, a. s. ve vztahu k ŽP (např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístnění látek
regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, chemických látek a chemických přípravků, včetně
ropných látek a PCB, radioaktivních látek, azbestu, atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení
těchto rizik.
Smluvní partner nesmí v areálu EO, a. s. používat chemické látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou
v ČR zakázány. Pokud smluvní partner musí v areálu EO, a. s. použít jiné nebezpečné chemické látky a
přípravky, je povinen prokázat způsobilost svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.
Smluvní partner nesmí v areálu EO, a. s. znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností
svých činností.
Smluvní partner nesmí v areálu EO, a. s. vypouštět použité chemické látky, přípravky a kapaliny.
Smluvní partner je povinen oznámit příslušnému zaměstnanci EO, a. s. neprodleně všechny případné
úniky chemických látek a přípravků a použitých kapalin (dobu a místo úniku, druh a množství).
Předání nebo odstranění obalů, použitých chemických látek a přípravků, radioaktivních látek,
komunálního odpadu apod., které vzniknou činností smluvního partnera, zajistí smluvní partner v
souladu s platnými právními předpisy a s předanými předpisy EO, a. s.
Smluvní partner nesmí do areálu EO, a. s. shromažďovat odpady, použité chemické látky a přípravky za
účelem jejich odložení.
Smluvní partner nesmí znečišťovat komunikace a zpevněné plochy a poškozovat zeleň v areálu EO, a. s.

7 závěrečná a přechodná ustanovení
1 Dokument je revidován pravidelně, zpravidla 1× ročně.
2 Každý zaměstnanec společnosti je povinný upozornit zpracovatele na nedostatky v tomto řídicím
dokumentu.
3 Tento řídicí dokument společnosti je platný dnem vydání.
4 Vydáním řídicího dokumentu s další revizí se ruší platnost stávajícího řídicího dokumentu.
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1

Sankce pro oblast požární ochrany

-

2

Sankce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-

3

Sankce pro oblast životního prostředí

-

4

Sankce pro oblast ochrany majetku

-

5

Sankce pro oblast ostatní

-
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9.1 Příloha č. 1 – Sankce pro oblast požární ochrany

A

Požární ochrana

Číslo:

Specifikace pokuty:

Sankce:

1

Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace EO při 10 000,-Kč za případ
provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu

2

Porušeni zákona č. 133/85 Sb., v platném znění a Vyhl.č. 246/2001 Sb., a NV č.
406/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

20 000,- Kč za případ

3

Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných,
zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení
preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku

5 000,-za případ

4

Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu 20 000,- Kč za případ
a neprojednáni způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených
požárně bezpečnostních opatřeni nebo zvláštních požárně bezpečnostních
opatření nebo jejich nedodržení.

5

Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízeni a prostředků sloužících na ochranu
před požáry

10 000,-Kč za případ

6

Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k
rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární
ochrany

10 000,-Kč za případ

7

Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS
nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu

10 000,- Kč za případ

8

Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo
nedostatečnými prostředky PO.

10 000,- Kč za případ

9

Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle
Vyhl. č.246/2001 Sb., v platném znění

10 000T- Kč za případ

10

Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při 5 000,- Kč za osobu
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provozováni činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
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9.2 Příloha č. 2 – Sankce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

B

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Číslo:

Specifikace pokuty:

Sankce:

1

Nedodržování povinnosti používat stanovené OOPP

2 000,-Kč za osobu

2

Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek dle nař. vlády č. 20 000,- Kč za případ
362/2005 Sb., nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny
výkopu pažením v souladu s NV č. 591/2006 Sb., poškození kanalizací apod.
podle NV č. 101/2005 Sb.

3

Porušení příslušných předpisů týkajících se provozu vyhrazených technických 20 000,- Kč za případ
zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových).

4

Nerespektování ustanovení ČSN 33 1610 o revizích a kontrolách elektrických 5 000,- Kč za případ
spotřebičů během používání

5

Neohlášení pracovního úrazu zaměstnance smluvního partnera příslušnému Za neohlášení úrazu:
zaměstnanci EO
- s prac. nesch. > 3 dny
5.000,-Kč - s
hospitalizací > 5 dní
10.000,-Kč smrtelného
úrazu 20.000r Kč

6

Porušení zákazu vnášeni a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových 10 000,-Kč za případ a
látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem vypovězení osoby
smluvního partnera nebo zaměstnancem subdodavatele
z prostoru EO

7

Neoprávněná manipulace a používání transportních zařízení

8

Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo 20 000,- Kč za případ
úpravách ocelových konstrukcí

9

Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro prácí na 20 000,-Kč za případ
elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení
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5 000,- Kč za případ

číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

10

Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením

11

Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení 10 000,- Kč za případ
prokazatelného školení zaměstnanců z příslušných předpisů BOZP
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5 000,- Kč za případ

číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

9.3 Příloha č. 3 – Sankce pro oblast životního prostředí

C

Životní prostředí

Číslo:

Specifikace pokuty:

Sankce:

1

Nedodržení platných právních předpisu pro ochranu ZP při nakládání s odpady
kategorie • ostatní (O) • nebezpečný (N)

20 000,- Kč za případ
u(O) 50 000,- Kč za
případ u(N)

2

Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými 10 000,- Kč za případ
látkami a chemickými přípravky.

3

Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro nakládání s
vodami.

20 000,-Kč za případ

4

Nedodržení interních předpisů EO pro třídění, skladování, předávání a
odstraňování odpadů.

10 000,- Kč za případ

5

Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).

50 000,- Kč za případ

6

Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).

20 000,- Kč za případ

7

Neinformování příslušného zaměstnance EO o riziku nepříznivého dopadu
činností na ŽP.

10 000,-Kč za případ

8

Neohlášení předpokládané produkce odpadů.

10 000,-Kč za případ

9

Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé
komunální odpady vyhrazených pro EO

10 000,-Kč za případ

10

Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených.

20 000,- Kč za případ

11

Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor EO za
účelem jejich odložení.

50 000,- Kč za případ
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číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

9.4 Příloha č. 4 – Sankce pro oblast ochrany majetku

D

Ochrana majetku

Číslo:

Specifikace pokuty:

Sankce:

Zcizení předmětů v prostorách EO v hodnotě
- do 5 000,- Kč
- nad 5 000,- Kč

- vypovězení osoby z
areálu EO

2

Poškození vstupního zařízení (bran, závor, turniketů, čteček) a dopravního
značení v areálu EO

10 000,- Kč za případ a
náhrada škody

3

Nezabezpečení pronajatých prostor

10 000,-Kč za případ

4

Nerespektování pokynů příslušných zaměstnanců EO, arogantní nebo agresivní 2 000,-Kč za případ a
vypovězení takové osoby
chování vůči příslušným zaměstnancům EO
z areálu EO

5

Vnášení střelných zbraní a výbušnin do areálu EO

20 000,- Kč za případ

6

Fotografování a filmováni v prostorách EO bez schválené žádosti

10 000,- Kč za případ

7

Neoprávněné použití identifikační karty jinou osobou, než které byla vydána

10 000,-Kč za každou
zúčastněnou osobu a
vypovězení osob z EO

8

Ztráta, zničení nebo neodevzdáni identifikační karty při ukončení pracovní
činnosti nebo neohlášení těchto skutečnosti

2 000,- Kč za kartu

9

Porušení podmínek vstupu zaměstnanců smluvního partnera nebo
zaměstnanců subdodavatelů smluvního partnera

10 000,- Kč za osobu a
vypovězení takové osoby
z areálu ČEZ

10

Zaměstnanec smluvního partnera nenosí kartu u sebe nebo jí nemá nošenou

2 000,- Kč za případ

1
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- 10 000,-Kč a
vypovězení osoby z
areálu EO

číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

viditelně při pohybu po areálu ČEZ,

11

Odmítnutí prokázání se strážnému nebo příslušnému zaměstnanci ČEZ nebo
odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole

6 000,- Kč za osobu

12

Nepovolené vynášení a vyvážení věcí z prostor EO

10 000,-KČ za případ a
vypovězení takové osoby
z areálu ČEZ

13

Neuzamčení vlastních čí pronajatých vozidel nebo mechanizačních prostředků
v prostorách EO

10 000,-Kč za případ

14

Stání vozidel mimo vyhrazená místa

5 000,- Kč za případ a
odtaženi vozidla
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číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

9.5 Příloha č. 4 – Sankce pro oblast ostatní

E

Ostatní

Číslo:

Specifikace pokuty:

Sankce:

1

Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez 5 000,- Kč za případ
odborné nebo zdravotní způsobilosti

2

Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení 5 000,- Kč za případ
prokazatelného školení zaměstnanců z příslušných předpisů společnosti nebo
jakosti

3

Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízeni v nevyhovujícím technickém stavu 10 000,- Kč za případ
nebo bez doložitelných revizí a kontrol

4

Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem EO ve stanoveném 20 000,- Kč za případ
termínu

5

Neoznačení předaných nebo pronajatých prostor firemní značkou a 2 000,- Kč za případ
výstražnými tabulkami

6

Neoznačení zaměstnanců smluvního partnera firemní značkou na pracovních 2 000,- Kč za osobu
oděvech

7

Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm

– v prostorách se ZPN
nebo VPN nebo s
nebezpečím výbuchu 5
000,- Kč
– v ostatních 1 000,-Kč

8

Porušení zákazů stanovených v 6.2 není-li stanoveno jinak

5 000,- Kč za případ

9

Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek v prostorách EO

5 000,- Kč za případ

10

Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných řídících 10 000,-Kč za případ
dokumentů EO
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číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.

11

Znečišťování prostor a objektů v prostorách EO

5 000,- Kč za případ

12

Nedostatky v úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí

5 000,- KČ za případ

13

Provádění údržby a mytí vozidel a mechanizmů mimo vyhrazené prostory

5 000,- Kč za případ

14

Provádění prací bez souhlasu pověřeného zaměstnance EO

20 000,-Kč za případ

16

Porušení ustanovení těchto pravidel /není-li stanoveno jinak

1 000,- Kč za případ

17

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou 20.000 Kč a Ukončení smluvního
výše v průběhu 12 měsíců
vztahu

18

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000 Kč Dvojnásobek předešlé
v průběhu 12 měsíců
pokuty

---
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číslo

Název

Chyba! Neznámý
název vlastnosti
dokumentu. Chyba!

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky
společnosti Energetické opravny, a

Neznámý název
vlastnosti
dokumentu.
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