Všeobecné obchodně-technické podmínky (dále jen VOTP) pro realizace
oprav, prací a služeb.
Čl. 1. Základní ustanovení :
1.1.
Tyto VOTP se stávají součástí Objednávky – Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) na realizaci díla
mezi SPOLANA a.s na straně objednávající (dále jen Objednatel) a na straně druhé – Dodávající (dále
jen Zhotovitel) za předpokladu, že obě smluvní strany stvrdily svým podpisem příslušnou Smlouvu.
1.2.
V případě, že sjednané podmínky realizace díla uvedené ve Smlouvě jsou odlišné od těchto VOTP
mají takováto ustanovení Smlouvy přednost před ustanovením těchto VOTP. V ostatních ustanoveních
zde neuvedených se realizace díla řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, v platném znění.

Čl. 2. Rozsah a předmět díla
2.1.
Potvrzením Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést a předat Objednateli předmět díla uvedený
v textu Smlouvy a při jeho realizaci dodržovat podmínky stanovené těmito VOTP.
2.2.
Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby bylo předmětné dílo realizováno s odbornou péčí, v
odpovídající kvalitě a v termínu uvedeném ve Smlouvě.
2.3.
Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění předmětu díla v souladu s textem Smlouvy zabezpečí
dodávky náhradních dílů a materiálu potřebného pro zhotovení díla, dokumentaci k dodávkám a veškeré
činnosti související s realizací díla jako např. dopravu, vykládku a skladování.
2.4.
Objednatel se zavazuje, že pro Zhotovitele k splnění předmětu díla zabezpečí - předá/opatří:
zajištění napojovacích míst el. energie a ostatních energií, povolení na práci, předání pracoviště, povolení
k práci na zařízení, Příkaz "B", protipožární dozor - na vyžádání, kontaktní osobu ve věcech technických,
spoluúčast při provádění funkčních zkoušek.

Čl. 3. Předání díla - záruky
3.1.
Zhotovitel se zavazuje, že předá Objednateli předmět díla v souladu s termíny uvedenými ve
Smlouvě formou přejímky bez vad a nedodělků bránících užívání díla k účelu ke kterému je určeno.
Součástí předání díla je i předání všech dokladů ověřujících kvalitu díla v rozsahu pro dané dílo obvyklém
(výkaz odpracovaných hodin, soupis použitého materiálu, kalibrační list, apod.)
3.2.
Protokol o přejímce musí být podepsán zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.
3.3.
Objednatel má právo přejímku neuskutečnit, jestliže dílo, které chce Zhotovitel předat, není
dokončeno v celém rozsahu a kvalitně. V případě, že zástupce Objednatele odmítne předmět díla převzít,
sepíší o tom smluvní strany zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
3.4.
Zhotovitel se zavazuje, že na realizované dílo poskytuje záruku v minimální délce 24 měsíců.
Záruční lhůta začíná běžet dnem uvedeným na přejímce dle odst. 3.1. Během období záruky Zhotovitel je
a zůstane odpovědný za kvalitu díla a jeho částí, zejména za kvalitu prací, použitého materiálu a
dodaných náhradních dílů. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání a odstraňování reklamované vady.

Čl. 4. Cena
4.1.
Je-li smluvními stranami sjednána realizace předmětu díla, je ve Smlouvě stanovena cena za
realizaci díla nebo způsob stanovení ceny, která bude placena Objednatelem na základě faktury
vystavené Zhotovitelem.
4.2.
Cena uvedená ve Smlouvě zahrnuje veškeré činnosti a dodávky Zhotovitele potřebné k bezvadnému
provedení díla ve stanoveném rozsahu.
4.3.
Vyžádá-li si realizace díla menší rozsah než je uvedeno ve Smlouvě (méněpráce), bude cena
účtována Zhotovitelem dle skutečně provedených výkonů uvedených ve stavebním deníku, montážním
deníku, zakázkovém listě nebo jiné obdobné evidenci (dále jen Deník) a skutečně dodaného materiálu
potvrzených zástupcem Objednatele ve věcech technických.
4.4.
V případě, že Zhotovitel z titulu své odbornosti při provádění díla shledá nutnost provedení víceprací
nad rozsah předmětu díla uvedeného ve Smlouvě, upozorní na ně neprodleně zástupce Objednatele.
Realizace těchto víceprací bude Zhotovitelem zahájena po projednání a odsouhlasení nákladů a termínu
realizace ze strany Objednatele a na to základě písemného potvrzení o rozšíření příslušné Smlouvy,
popř. po dohodě o vystavení Smlouvy nové. V případě písemného rozšíření Smlouvy se toto stává
smluvně závazné pro obě smluvní strany na základě potvrzení ze strany Zhotovitele.
4.5.
Vícepráce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu díla uvedený ve Smlouvě bez
oboustranného odsouhlasení, hradí Zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či celkové ceny.

Čl. 5. Platební podmínky
5.1.
Zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad - fakturu na cenu stanovenou dle Čl. 4Čl. 4, po
ukončení díla na základě oboustranně potvrzené přejímky dle odst. 3.13.1.
5.2.
Splatnost daňových dokladů - faktur Smluvní strany dohodly Smlouvou.
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5.3.
Svůj závazek zaplatit cenu za provedené dílo splní Objednatel dnem, kdy je předmětná fakturovaná
částka připsána na účet Zhotovitele. Úhrada závazku ze strany Objednatele bude provedena bankovním
převodem na účet Zhotovitele.
5.4.
Smluvní strany Smlouvou dohodly následující úrok z prodlení. V případě prodlení s úhradou platby
faktury ze strany Objednatele sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky
denně.
5.5.
Daňový doklad – faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle platného znění
zákona o DPH a další náležitosti: číslo Smlouvy Objednatele; popis předmětu plnění; vyčíslení
fakturované ceny rozdělené minimálně na cenu prací a dodávek materiálu (tj. množství a cenu); bankovní
spojení Zhotovitele, na které má být úhrada provedena; splatnost faktury v souladu se Smlouvou;
k faktuře bude přiložen předávací protokol opravňující Zhotovitele k jejímu vystavení a dále přiloženy
další doklady ověřující provedení díla v daném rozsahu, doklady ověřující dodávky příslušných materiálů
a náhradních dílů, jejichž převzetí musí být potvrzeno ze strany Objednatele zástupcem ve věcech
technických sjednaným ve Smlouvě.
5.6.
Neobsahuje-li faktura některý z údajů dle odst. 5.55.5, nebo obsahuje-li nesprávné údaje je
Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě.V tomto případě je Objednatel povinen důvod
vrácení oznámit. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení opravené faktury. Veškeré
faktury bude Zhotovitel Objednateli zasílat výhradně doporučeným dopisem na následující adresu:
SPOLANA a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, nebo osobním předáním na podatelně SPOLANA
a.s.
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Čl. 6. Sankce – smluvní pokuta
6.1.
V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla v dohodnutých termínech, je Objednatel oprávněn
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z celkové ceny (bez DPH) díla.
6.2.
Neodstraní-li Zhotovitel vady či nedodělky díla specifikované v přejímacím protokolu, v dohodnuté
lhůtě, má Objednatel právo fakturovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a den prodlení.
6.3.
Neodstraní-li Zhotovitel vady díla reklamované Objednatelem v záruční době v dohodnuté lhůtě, má
Objednatel právo fakturovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý případ a den prodlení.
6.4.
Vedle smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat náhradu škody, která mu vznikne
v důsledku porušení smluvních povinností Zhotovitelem. Její výše není omezena sjednanou smluvní
pokutou. Právo Objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením dle Čl. 6. dotčeno.
6.5.
V případě, že Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci společnosti, která je jeho
subdodavatelem, poruší povinnost vyplývající pro ně z obecně závazných právních předpisů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích Objednatele, zejména ale ne jen v oblasti
používání osobních ochranných pracovních prostředků nebo pomůcek, a toto konkrétní porušení bude
Objednatelem za účasti Zhotovitele zaznamenáno v Deníku, Záznamu o kontrole, zavazuje se Zhotovitel
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každé takovéto porušení.
6.6.
Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur, kterými bude vyúčtována smluvní pokuta, popř.
náhrada škody na 14 dnů ode dne vystavení faktury. Pro případ prodlení Zhotovitele s úhradou těchto
faktur sjednávající smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý den prodlení.

Čl. 7. Odpovědnost za škodu
7.1.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. nese veškerou odpovědnost za všechna
rizika, včetně nebezpečí nahodilé zkázy, za veškeré materiály, které opatřil pro provedení díla, jakož i za
rozpracované a dokončené práce do okamžiku protokolárního předání díla (popř. ucelené části díla)
Objednateli.
7.2.
Jestliže pracovníci Zhotovitele porušením předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
(ale i jiných obecně závazných předpisů) způsobí Objednateli škody, je Zhotovitel povinen tyto škody
uhradit včetně následných škod způsobených výpadkem výroby v souvislosti se způsobenou škodou.
Zhotovitel musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti na činnosti, které jsou předmětem jeho podnikání.
7.3.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci - materiálu Objednatele, který mu tento předal k realizaci
díla, a to od momentu jejich převzetí od Objednatele do okamžiku přejímky dle odst.3.13.1. Vlastnické
právo k předaným věcem má Objednatel.
7.4.
Riziko případného zničení nebo poškození rozsahu díla tu přechází ze Zhotovitele na Objednatele
momentem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7.5.
Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla (údržby, opravy, služby) má Objednatel.

Čl. 8. Kvalita a způsob provádění díla
8.1.
Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, českými právními
předpisy a příslušnými technickými předpisy, pokud není „Smlouvou“ dohodnuto jinak.
8.2.
Veškeré dodávky materiálů a náhradních dílů, určené k splnění předmětu díla, zabezpečované
Zhotovitelem, musí být nové nepoužité s požadovanými technickými parametry dle předmětu díla. Použití
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demontovaného nebo repasovaného materiálu je možné pouze s výslovným souhlasem pověřeného
zástupce Objednatele ve věcech technických.
8.3.
Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné
provedení díla, co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány
v předmětu plnění této Smlouvy, bude o nich neprodleně informovat zástupce Objednatele ve věcech
technických.
8.4.
Veškeré činnosti při realizaci tohoto díla, které nejsou výslovně označeny jako povinnosti
Objednatele, jsou povinností Zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo.
8.5.
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly kvality prováděného díla v jeho rozpracovanosti i v rámci
předání a převzetí svými zmocněnými zástupci a pracovníky odborných technických skupin, které
prováděním kontroly pověří. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a po
skončení realizace díla provést úklid pracoviště.
8.6.
Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v těchto VOTP a
následně ustanoveními Občanského zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je
nezbytná reklamace Objednatele u Zhotovitele.
8.7.
Reklamace Objednatele musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen v reklamaci
vady popsat, případně uvést jak se projevují, včetně stanovení lhůty pro odstranění vad.
8.8.
Zhotovitel je povinen odstranit všechny objednatelem uplatněné vady v záruční době na své náklady
s tím, že prokáže-li se následně, že se nejednalo o vady, na které se vztahuje záruka za jakost, uhradí
objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vady, které budou zhotovitelem
prokazatelně doloženy. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 2 pracovních dnů
po obdržení reklamace a vady díla odstranit v nejkratším možném termínu určeném po vzájemné dohodě
v závislosti na charakteru reklamované vady.

Čl. 9. Ostatní povinnosti smluvních stran
9.1.
Zhotovitel se zavazuje, že při práci na pracovištích Objednatele bude přítomna osoba zodpovědná
za řízení prací a vedení Deníku, která bude současně pověřena převzetím „Povolení k práci“. Jméno
pracovníka pověřeného řídit práce na těchto pracovištích sdělí před zahájením prací, zápisem do Deníku.
Dále zhotovitel proškolí pověřené pracovníky (ze SGŘ-23-14 a přílohy č. 2 k SGŘ-23-13); jejich
autorizovaný seznam je součástí žádosti o vstupní školení, která je i doložením o proškolení těchto
pracovníků z výše uvedených předpisů. V případě požadavku na změnu pracovníků oprávněných k
přebírání „Povolení k práci“ předloží zhotovitel žádost na Personální oddělení s prohlášením o proškolení
předmětných pracovníků z výše uvedených předpisů. Seznam externích pracovníků oprávněných k
převzetí „Povolení" je k dispozici v podnikové databázi EBA v Lotus Notes. Jiní než určení pracovníci
nesmějí „Povolení k práci“ vydat ani převzít! SGŘ-23-14 stanovuje (mimo jiné) pověřenému pracovníkovi
zhotovitele rozsah a způsob seznámení pracovníků pracovní čety se zásadami práce před výkonem
činností, definuje podmínky pro vystavování „Povolení k práci“.
9.2.
Před započetím každé práce vystaví Objednatel Zhotoviteli povolení na práci na zařízení. Bez tohoto
povolení nelze započít stanovené práce. V případě nutnosti vystaví Objednatel Zhotoviteli Povolení k
práci s otevřeným ohněm ve trojím (3) vyhotovení.
9.3.
Zhotovitel se zavazuje vést Deník v rozsahu předepsaném stavebním zákonem číslo183/2006 Sb.
event. ve znění pozdějších změn a doplňků, ode dne převzetí pracoviště - staveniště. Do Deníku bude
osoba odpovědná za řízení prací Zhotovitele denně provádět záznam o všech skutečnostech rozhodných
pro plnění Smlouvy. Zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění
sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění příp. odchylek od projektu odsouhlasených
Objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, dále údaje o vykonaných
zkouškách a kontrole předmětu díla Objednatelem v určitém stupni jeho provádění. Každý zápis bude
potvrzovat pověřený pracovník Objednatele ve věcech technických.
9.4.
Povinností Zhotovitele je do denních zápisů Deníku zapisovat: číslo zakázky Objednatele, čísla
povolení k práci na zařízení, počasí, jmenný seznam pracovníků, odpracované hodiny jednotlivých
pracovníků v realizovaném dni včetně přerušení prací, stručný popis prací.
9.5.
Zápisem o provedení víceprací do Deníku se nezakládá právo Zhotovitele na navýšení ceny.
Navýšení ceny může být pouze na základě písemného rozšíření Smlouvy dle odst. 4.44.4.
9.6.
Povinnost vést Deník končí předáním předmětu díla Objednateli bez vad a nedodělků.
9.7.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí zálohu za průkazy (magnetické identifikační karty), vydané
pracovníkům Zhotovitele pro vstup do areálu SPOLANA a.s, jakož i poplatky související s jejich ztrátou či
poškozením. Zhotovitel nahlásí, a to bez zbytečného prodlení, Objednateli – útvaru Nákupu údržby nebo
Smlouvy a služby změny u svých pracovníků a vrátí vydané magnetické identifikační karty.
9.8.
Pokud Zhotovitel při provádění díla zabezpečuje výkon paličských a svářečských prací, předloží
pověřenému pracovníku Objednatele ve věcech technických nebo jeho specialistovi soupis svých
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svářečů, včetně jejich oprávnění. Veškeré svářečské práce, bude Zhotovitel provádět úředními svářeči,
kteří mají realizovány nové úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1.
9.9.
Zhotovitel se zavazuje, že při vstupu svých pracovníků a třetích osob (svých subdodavatelů) na
území Objednatele do areálu SPOLANA a.s. (dále i při průjezdech automobilů Zhotovitele vrátnicemi,
průchodech materiálů, nakládání s odpady atp.), se bude, kromě obecně platných ustanovení pro daný
výkon díla (požární zabezpečení a dodržování podmínek bezpečnosti práce), dále řídit ustanoveními
Objednatele dle odst. 9.109.10.
9.10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s vnitřními normami Objednatele: SGŘ 26–05
Povinnosti externích firem v areálu Spolany; SGŘ 01–07 Propustkový řád; SGŘ 23–13 Zajištění
požární ochrany; SGŘ 23–14 Povolování práce na zařízení a prací za mimořádných podmínek;
SGŘ 24–03
Vodní hospodářství; SGŘ 15-06 Dopravně provozní řád; BI 00–01 Základní
bezpečnostní předpisy pro zaměstnance, MP 12-01 Evidence vstupu do kontrolovaného pásma,
které jsou k dispozici na internetové adrese http://www.spolana.cz v pohledu Služby a areál /
LEGISLATIVA a zavazuje se tyto stránky pravidelně sledovat za účelem případných aktualizací
těchto dokumentů. V případě, že k provedení díla použije třetí osoby (subdodavatele), zavazuje se
tyto rovněž seznámit s dokumenty a smluvně vyžadovat jejich dodržování.
9.11. Objednatel zajistí proškolení pracovníků Zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a
hygienických platných na území podniku – „Vstupní školení“. V rámci tohoto proškolení bude rovněž
provedeno poučení o vnitropodnikových pravidlech požární ochrany platných v areálu SPOLANA a.s.
Vstupní školení pracovníků v SPOLANA a.s. probíhá denně od 7.30 hod. do 8.30 hod. Zhotovitel se
zavazuje před zahájením vstupního školení předat pracovníku provádějícímu školení seznam pracovníků
Zhotovitele s potvrzením o jejich proškolení z interní legislativy dle odst. 9.109.10. a s uvedením
pracovníků oprávněných k převzetí povolenky na práci. Bez tohoto potvrzení nebude vstupní školení
provedeno a pracovníci nebudou vpuštěni do areálu.
9.12. Objednatel dále zajistí školení pracovníků Zhotovitele na pracovišti podnikového útvaru, kde bude
vykonávat sjednanou činnost, s podmínkami bezpečnosti práce, požární ochrany příslušného pracoviště,
s havarijním plánem příslušného útvaru včetně rizik, vyplývajících z umístění nebezpečných chemických
látek, s bezpečnostními instrukcemi daného pracoviště, případně s dalšími legislativními dokumenty
nutnými pro výkon daných činností. Školení zajišťuje vedoucí pracovník útvaru, kde externí pracovníci
vykonávají sjednanou činnost (podmínky školení jsou uvedeny v SGŘ 26-05 kap.4).
9.13. Pokud Zhotovitel v rámci své činnosti na území podniku bude nakládat s nebezpečnými látkami ve
smyslu zákona č. 356/ 2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších
předpisů, zavazuje se dodržovat ustanovení platná dle tohoto zákona a před zahájením těchto činností
sdělí zástupci Objednatele jméno osoby odpovědné za dodržování výše uvedených předpisů.
9.14. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu Nařízení vlády
č. 591/2006 a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve
smyslu zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona č.
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9.15. Zhotovitel výrazně označí hranice převzatého pracoviště a rozmístí na vhodná místa výstražné
tabulky zakazující vstup nepovolaných osob na staveniště, případně další upozornění a bude je udržovat
na vlastní náklady. Zhotovitel vymezí pro obsluhu uživatele manipulační a únikové cesty, které musí
Zhotovitel udržovat bezpečně průchodné.
9.16. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky OOP včetně prostředků pro ochranu dýchadel
dle profesí, činností a rizik na pracovištích Objednatele ve smyslu SGŘ26-05, kap.7. (zóny „chemopark“ –
„komerční“).
9.17. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích Objednatele, upozorní na ně své pracovníky a další
jím sjednané subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
9.18. Zhotovitel je povinen zaslat hodnocení rizik a návrh opatření k omezení možného ohrožení života a
zdraví v souvislosti s činnostmi, které bude vykonávat v areálu podniku (vnášených do podniku),
Objednateli v elektronické (případně písemné) podobě. Dále je povinen zaslat jejich případné aktualizace.
9.19. Zhotovitel ve smyslu § 101 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
písemně upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích
Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob, k ohrožení provozu
nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Vzhledem k tomu, že práce budou
probíhat za současného provozu, bude Zhotovitel provádět veškeré práce tak, aby nedošlo k omezení
možnosti obsluhy zařízení a bezpečnosti provozu.
9.20. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat „Dotazník hodnocení dodavatelů služeb – oblast
bezpečnosti (BOZP a PZH)“ a předávat jej v ročním intervalu v písemné podobě Objednateli.
Dotazník je k dispozici na www.spolana.cz v pohledu Služby a areál / Formuláře a informace ke
stažení.
9.21. Zhotovitel se zavazuje, že při zřízení přechodných pracovišť s uzavřenými zářiči tuto skutečnost
oznámí dohlížejícímu pracovníkovi pro práci s radiozářiči Objednatele a současně předloží: Povolení k
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nakládání se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ) vydaného SÚJB; Osvědčení ZIZ a údaje o kontaktní
osobě mající oprávnění k nakládání se ZIZ; Informaci o předpokládané době užívání.
9.22. V případě zranění pracovníka Zhotovitele na území SPOLANA a.s. je vedoucí pracovník Zhotovitele
povinen ihned oznámit úraz a důležité okolnosti vzniku úrazu telefonicky na Centrální dispečink.
Přešetření úrazu a sepsání záznamu o úrazu provede vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s
odpovědným pracovníkem Objednatele.
9.23. Zhotovitel si je vědom, že podle §421a zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, zodpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.
9.24. Objednatel upozorňuje na zákaz používání mobilních telefonů, operátorů, pagerů, případně jiné
komunikační techniky v prostorách Objednatele označených „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“, „ZÁKAZ
KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM a „ZÓNA 0, 1, 2, 22“.
9.25. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li plnit předmět díla na pracovištích Objednatele v době, kdy
současně na tomto pracovišti budou plnit své pracovní úkoly pracovníci Objednatele, nebo jiné dílo další
subdodavatel Objednatele (na základě uzavřeného jiného smluvního vztahu), dodrží ustanovení o
povinnosti tyto informovat o rizicích dle ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce ve znění
pozdějších změn a doplňků a dále, že bude účinně spolupracovat při zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
9.26. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že pro pobyt pracovníků v rizikovém prostředí exponovaném
chemickými a fyzikálními škodlivinami je povinen zabezpečit odpovídající opatření při ochraně svých
pracovníků včetně lékařských prohlídek.
9.27. Objednatel (v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníkem práce ve znění pozdějších změn a
doplňků) informuje Zhotovitele o rizicích možného ohrožení života a zdraví v příloze č. 2 SGŘ 26-05.
9.28. Objednatel bude dále informovat pracovníky Zhotovitele o rizicích na pracovišti proškolením
pracovníků Zhotovitele (školení na konkrétním pracovišti Objednatele dle odst.9.119.11. nad rámec
vstupního školení z BP do SPOLANA a. s.). Informace o rizicích je dále doplňována upřesněna
systémem povolování práce na zařízení.
9.29. Objednatel upozorňuje zhotovitele, bude-li plnit předmět díla na pracovištích objednatele
vymezených jako "Kontrolovaná pásma", je povinen ve smyslu Zákona č.258/2000 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků a zákona 309/2006Sb o kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří
vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde konají práce, vést evidenci. V případě, že se jedná o
expozici karcinogenům, azbestu, fibrogennímu prachu a biologickým činitelům ukládá tuto evidenci po
dobu 40 let od ukončení expozice.
9.30. Zhotovitel se zavazuje provádět evidenci pobytu v kontrolovaných pásmech svých pracovníků (a
svých subdodavatelů) v souladu s pravidly MP 12-01. K zajištění podkladů pro evidenci o skutečném
pobytu osob v kontrolovaných pásmech byl instalován na hranicích kontrolovaného pásma elektronický
systém sběru dat, který navazuje na docházkový systém INFOS.
9.31. Ostraha staveniště je zabezpečena v rámci celopodnikové ostrahy.
9.32. Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětů, které jsou ve vlastnictví Zhotovitele nese Zhotovitel.
9.33. Hospodaření s odpady, ekologie - Zhotovitel se stává původcem odpadu vznikajícím při jeho činnosti
(dle Čl. 2Čl. 2., popř. v důsledku mimořádných stavů – havarijní únik ropných látek apod.) a zabezpečí
aby s odpadem bylo nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech včetně příslušných
prováděcích vyhlášek (především vyhláška 381/2001Sb., 383/2001Sb., 294/2005Sb.) ve znění
pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen předložit souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
týkající se odpadů, které vznikají při jeho činnosti (dle Čl. 2Čl. 2., popř. v důsledku mimořádných stavů –
havarijní únik ropných látek apod.), udělený KÚ Středočeského kraje. V souladu se SGŘ 24-01 předá
Zhotovitel po ukončení každé jednotlivé akce zástupci Objednatele (osoba pověřená nakládání s odpady
na daném útvaru) přehled při činnosti Zhotovitele vzniklých odpadů s uvedením: katalogové číslo odpadu
a jeho kategorie; katalogový název odpadu; způsob odstranění odpadu; množství odpadu. Zhotovitel
zabezpečí na svůj náklad odvoz a uložení odpadů souvisejících s činností Zhotovitele dle Čl. 2Čl. 2. této
Smlouvy. Vznikne-li při provádění díla kovový odpad, který původním vlastnictvím patří Objednateli a je-li
v rámci plnění díla pověřen likvidací tohoto odpadu Zhotovitel, je Zhotovitel povinen tento odpad vytřídit,
upravit na požadované rozměry a odvést na podnikové šrotiště, nebo vyčíslit hodnotu kovového odpadu s
promítnutím do ceny díla.
9.34. Porušení těchto VOTP a podmínek bezpečnostních environmentálních a požárních předpisů,
obsažených v obecně závazných právních předpisech a vnitřních předpisech Objednatele bude
dokladováno zápisem v Deníku, nebo jiným prokazatelným způsobem, je považováno za podstatné
porušení Smlouvy a může mít za následek okamžité odejmutí povolení ke vstupu do areálu Objednatele
pro konkrétní osoby nebo celou firmu.

Čl. 10. Odstoupení od Smlouvy
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10.1. Objednatel má právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy, zmaří-li se po uzavření Smlouvy její základní
účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla uzavřena.
10.2. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností ze strany Zhotovitele.
Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje:
 Práce prováděné Zhotovitelem bez Smlouvy a dále bez příslušného projednání, schválení a povolení
změny ze strany Objednatele.
 Jestliže pracovníci Zhotovitele nebo jím pověření pracovníci nepoužívají ochranné pomůcky předepsané
pro příslušnou pracovní činnost.
 Jestliže bude zjištěno, že práce prováděné Zhotovitelem zajišťují pracovníci, kteří nebyli řádně a
prokazatelně proškoleni z předpisů bezpečnosti práce školícím útvarem Objednatele.
 Jestliže bude zjištěno, že práce prováděné Zhotovitelem zajišťují jiní pracovníci Zhotovitele, či jiní jím
pověření pracovníci, než ti, kterým byl řádným postupem povolen vstup do areálu podniku Objednatele.
 Jestliže Zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky a potřeby Objednatele.
Rozhodnutí o tom, zda Zhotovitel plní nekvalitně či vadně je na straně Objednatele. Své rozhodnutí
Objednatel doloží průkaznými argumenty (zápisy apod.).
 Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla nebo jeho předáním o dobu delší
než 30 dnů proti termínům uvedeným ve Smlouvě.
10.3. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.2. dohodnou obě smluvní strany
způsob finančního vyrovnání.
10.4. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od Smlouvy
je doručen druhé straně. Po této době nelze účinky odstoupení od Smlouvy odvolat nebo měnit bez
souhlasu druhé strany.
10.5. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou je povinna
vstoupit v jednání o vyrovnání za poskytnutá plnění.

Čl. 11. Ostatní ustanovení:
11.1. Smlouva se uzavírá na dobu realizace předmětu díla v souladu s termíny na ni sjednanými.
11.2. Veškeré nároky musí být uplatněny písemně dopisem nebo faxem. Datum uvedené na razítku
poštovního úřadu nebo na faxu bude považováno za datum uplatnění nároku.
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