c) oprávněn písemně upozornit zaměstnance Objednatele na nedostatky
v uplatňování opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
zjištěné na pracovišti.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP
verze 2.0, účinnost od 13. 12. 2017
Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů
1.1 Objednatel: Objednatelem (odběratelem) se rozumí společnost
OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, se sídlem Na Střílně
1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355 (dále jen
„Objednatel“).
1.2 Zhotovitel: Zhotovitelem se rozumí osoba, která uzavřela s
Objednatelem Smlouvu na základě Objednávky Objednatele (dále jen
„Zhotovitel“). Zhotovitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.
1.3 Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP: Tyto Obecné smluvní
podmínky BOZP, PO a OŽP upravují obecné povinnosti a závazky na
straně Zhotovitele při provádění Díla v oblasti: a) bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, b) požární ochrany, c) ochrany životního prostředí a d)
svařování. Tyto Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP jsou
nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy. Potvrzením
Objednávky ze strany Zhotovitele potvrzuje Zhotovitel, že se seznámil v
celém rozsahu s těmito Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a
OŽP, a že se tyto zavazuje dodržovat.
1.4 Ostatní definované pojmy: Ostatní pojmy, které jsou uvedeny v těchto
Obecných smluvních podmínkách BOZP, PO a OŽP s počátečním
velkým písemném, jako je "Objednávka", "Smlouva", "Obchodní
podmínky" a "Dílo" jsou definovány a vymezeny v Obchodních
podmínkách Objednatele (Obchodní podmínky pro Smlouvy o dílo, verze
2.0, účinné od 13. 12. 2017), které jsou zveřejněny na internetových
stránkách Objednatele www.gaenerao.cz (odkaz "O společnosti,
Dokumenty pro dodavatele"). V případě rozporů či nejasností mezi
Obchodními podmínkami a těmito Obecnými smluvními podmínkami
BOZP, PO a OŽP, mají přednost a vyšší právní sílu Obchodní podmínky.
Článek 2 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.1 Součinnost zaměstnavatelů: Plní-li na jednom pracovišti (místě
provádění Díla) úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou
zaměstnavatelé povinni se písemně informovat o rizicích a přijatých
opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu
práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Vzájemnou písemnou informovanost
provedou pověření zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů
(Zhotovitelů). Nestanoví-li Objednávka (Smlouva) jinak, je koordinací
provádění opatření BOZP a postupů k jejich zajištění povinován
Zhotovitel.
2.2 Zajištění BOZP: Zhotovitel je povinen, zejména:
a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly
organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli
chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele (Objednatele),
b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou
organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci nebo nepůsobí-li u něj, přímo své
zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných
zaměstnavatelů.
2.3 Koordinace BOZP: Pro naplnění účelu dle odst. 2.1 a odst. 2.2 je při
koordinaci opatření BOZP Zhotovitel povinen:
a) koordinovat spolupráci zaměstnavatelů (Zhotovitelů) nebo osob jimi
pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na
povahu Díla, místních podmínek a na všeobecné zásady prevence
rizik,
b) oprávněn dávat Objednateli písemné podněty nebo navrhovat
opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo
technologických postupů, předcházení pracovních úrazů a
plánování bezpečného provádění prací,

2.4 Dokumentace Zhotovitele: Objednatel má právo se vyjádřit k
předložené dokumentaci od Zhotovitele a uplatňovat v ní (při provádění
Díla) veškeré požadavky k zajištění BOZP, zejména v souvislosti s
prováděním prací v mimořádných podmínkách, na elektrickém zařízení,
ve výškách (za provozu, v nebezpečných prostorách a prostředích),
kterým je Zhotovitel povinen na výhradu Objednatele vyhovět.
2.5 Předání a převzetí staveniště/pracoviště: Před zahájením vlastní
realizace Díla, které se neprovádí v závodě či v sídle Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen protokolárně převzít místo provádění Díla
(staveniště/pracoviště) od Objednatele. Zhotovitel je oprávněn odmítnout
od Objednatele převzít staveniště/pracoviště pouze v případě výskytu
vad či překážek, které znemožňují zahájení realizace Díla podle
podmínek Smlouvy (potvrzené Objednávky) a jejich příloh. O výskytu
takovýchto vad či překážek jsou smluvní strany povinny sepsat písemný
zápis a veškeré takovéto vady či překážky znemožňující zahájení
realizace Díla náležitě zdokumentovat, přičemž každá ze stran uvede v
zápise své písemné stanovisko. V pochybnostech se má za to, že
staveniště/pracoviště je prosté jakýchkoliv vad či překážek
znemožňujících zahájení realizaci Díla. Důkazní břemeno o
nezpůsobilosti staveniště/pracoviště nese Zhotovitel. Při nedůvodném
odmítnutí převzetí staveniště/pracoviště se toto považuje za
Objednatelem protokolárně předané a Zhotovitelem protokolárně
převzaté. Zhotovitel není oprávněn zahájit vlastní realizaci (provádění)
Díla na staveništi/pracovišti, které mu Objednatel protokolárně nepředal.
Porušení povinnosti dle předchozí věty se považuje za podstatné
porušení Smlouvy Zhotovitelem.
2.6 Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel odpovídá při provádění Díla
zejména za:
a) dodržení požadavků na pracoviště stanovené zvláštním právním
předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí),
b) plnění obecných požadavků na výstavbu podle zvláštního právního
předpisu (vyhláška č. 268/2009 Sb. - vyhláška o technických
požadavcích na stavby),
c) plnění dalších požadavků na staveniště (pracoviště) stanovených v
příloze č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb. - o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích),
d) provedení odpovídajících opatření ke splnění podmínek před
zahájením prací a činností v ochranných pásmech vedení, staveb
nebo zařízení technického vybavení,
e) uspořádání pracoviště (staveniště) v souladu s plánem bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, je-li zpracován.
2.7 Subdodavatelé Zhotovitele: Zhotovitel je povinen písemně informovat
Objednatele o skutečnosti, že na realizaci Díla (či kterékoliv jeho části)
budou podílet i jím stanovení subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za
jednání svých subdodavatelů a jejich zaměstnanců, jiných osob, které se
podílí na zhotovení Díla, stejně jako za jednání své a svých
zaměstnanců.
2.8 Koordinátor BOZP: V případě, že bude určen koordinátor BOZP,
Objednatel oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli, popřípadě fyzickým
osobám, které se podílí na přípravě a realizaci Díla a zaváže všechny
zhotovitele Díla, popřípadě jiné dotčené osoby k součinnosti s
koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace Díla.
2.9 Plán BOZP: Budou-li na staveništi vykonávány práce a/nebo činnosti
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb., v případech, kdy není Objednatelem určen koordinátor BOZP, pak
Zhotovitel Díla zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") tak, aby odpovídal povaze a
rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště a
obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Takto
zpracovaný plán předá Zhotovitel Objednateli v písemné a elektronické
podobě nejpozději do 30
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kalendářních dní před zahájením realizace Díla, není-li dohodnuta s
Objednatelem lhůta odlišná.
2.10

Vybrané povinnosti na úseku BOZP: Mezi povinnosti Zhotovitele při
provádění Díla patří zejména:
a) nejpozději do 8 kalendářních dní před zahájením prací na staveništi
doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při
pracovních anebo technologických postupech, které zvolil,
b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace Díla,
zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro
zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a
pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento
plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách
uvedených v plánu BOZP.

2.11

Notifikační povinnost: Zhotovitel informuje Objednatele bez
zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při
provádění Díla vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších
fyzických osob zdržujících se na pracovišti (staveništi). Zhotovitel je
povinen dodržovat právní předpisy o BOZP na pracovišti (staveništi)
a též i dodržovat podněty koordinátora BOZP, používat potřebné
OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy. Zhotovitel nesmí vyřazovat,
měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů
a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro
které jsou určena.

2.12

Základní povinnosti Zhotovitele na úseku BOZP: Mezi základní
povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP patří zejména:
a) vytvářet podmínky při plnění Díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a
přijímáním opatření k prevenci rizik,
b) při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik vycházet z
platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP,
identifikace nebezpečí a stanovení míry rizika,
c) kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních
podmínek,
d) zařazovat zaměstnance při plnění Díla na práci a pracoviště se
zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní způsobilost a kvalifikaci
platnou v ČR (popřípadě EU),
e) vykonávat svou činnost v souladu s vnitřní platnou řídicí
dokumentací Objednatele (např. Systém řízení BOZP a
Dokumentaci ISO), která mu bude na vyžádání poskytnuta,
f) poskytnout svým zaměstnancům OOPP, které je chrání před riziky a
na základě rozsahu znečištění také i mycí, čistící a dezinfekční
prostředky a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými
podmínkami poskytnout též ochranné nápoje,
g) jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v
případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu,
h) vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé skupiny a
o svých povinnostech a právech musí být řádně poučen ještě před
zahájením prací,
i) vézt stavební deník v souladu s požadavky platné legislativy a vždy
ho mít k dispozici na pracovišti (staveništi),
j) pověřit svého zaměstnance, kterého uvede v zápisu o předání
staveniště (pracoviště), pro koordinaci provádění opatření k ochraně
BOZP a postupy k jejich zajištění,
k) vymezit a uspořádat pracoviště (staveniště) pro výkon jednotlivých
prací a činností v souladu s požadavky právních a ostatních
předpisů k zajištění BOZP, PO a OŽP,
l) podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého
zapojení do realizace, popř. přípravy stavby
m) zajistit přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na staveništi (pokud
je vyhotoven) všem oprávněným osobám kdykoliv v průběhu
pracovní doby, ode dne zahájení prací na staveništi po celou dobu
realizace Díla, včetně seznámení s plánem BOZP svých
zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na realizaci Díla,
n) udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi),
zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a
chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní opatření musí být
vedena v souladu se základními požadavky, k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006

Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb.,
nařízení vlády č.378/2001 Sb. a s navazujícími předpisy, normami
ČSN, EN, ISO a pokyny Objednatele,
o) zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně
jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu a prostředky pro
přivolání zdravotnické záchranné služby,
p) zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje
a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou
používány, včetně předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a
splňovaly minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v
závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, obsluhou
a pracovním prostředím,
q) při použití zdvihacích zařízení (dále jen „ZZ“) na pracovišti (staveništi)
denně vyžadovat od obsluhy ZZ předložení „deníku ZZ“ před jeho
prvním použitím, ve kterém musí být zápis o kontrole ZZ v rozsahu
odpovídajícímu požadavkům platné legislativy a návodu na obsluhu
ZZ,
r) prokazatelně seznámit své zaměstnance se všemi pracovními a
technologickými postupy souvisejícími s realizací Díla a s těmito
postupy také prokazatelně seznámit všechny své subdodavatele, mít
technologické postupy na staveništi/pracovišti a na vyžádání je
předložit ke kontrole Objednateli a kontrolním orgánům,
s) provozovat a udržovat el. zařízení ve stavu, který odpovídá všem
platným technickým normám a právním předpisům,
t) zajišťovat, aby obsluhu a práci na el. zařízení, ve vztahu k plnění
předmětu Díla, Zhotovitel prováděl zaměstnanci s odpovídající
elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle
pracovních postupů a technickoorganizačních opatřeních v souladu s
právními a ostatními platnými předpisy (technické normy, pokyny,
popř. vnitřní dokumenty Objednatele),
u) dodat Objednateli na jeho žádost seznam svých zaměstnanců s
dosaženou odbornou způsobilostí dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb.
(kvalifikace §7 nebo §8) pro výkon funkce vedoucího práce, jedná-li se
o obsluhu a práci na elektrickém zařízení,
v) informovat před zahájením práce na elektrickém zařízení osobu
odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti
vykonávané práce na tomto zařízení,
w) zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu
nepřítomnosti zaměstnanců Zhotovitele bylo zabráněno vstupu
nepovolaných osob do blízkosti zařízení pod napětím,
x) informovat po ukončení práce stanoveným způsobem osobu
odpovědnou za elektrické zařízení. Jestliže byla práce přerušena, je
nutné provést odpovídající bezpečnostní opatření a je třeba vyrozumět
osobu odpovědnou za elektrické zařízení,
y) zpracovat dokumentaci o skutečném provedení předmětu Díla s
naměřenými hodnotami prokazujícími bezpečný stav zařízení a
schéma skutečného zapojení elektrického zařízení v době zapínání,
pokud to provozní stav zařízení vyžaduje,
z) aktualizovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen
koordinátor dle zákona č.309/2006 Sb., a na staveništi budou
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.) a zajistit před zahájením prací a dále při aktualizaci
plánu BOZP seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných
osob, které se podílí na zhotovení stavby (realizaci Díla). Aktualizaci
plánu BOZP, zejména způsoby uspořádání pracoviště, pracovní a
technologické postupy a lhůty v něm uvedené provádí Zhotovitel, popř.
dohodou určený zaměstnavatel (viz odst. 2.1), svým pověřeným
zaměstnancem, nestanoví-li Objednatel jinak. Přenesení této
povinnosti Zhotovitelem na jiného subdodavatele je nepřípustné a
zakázané.
2.13 Další základní povinnosti Zhotovitele na úseku BOZP: Mezi další
základní povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP patří zejména:
a) vytvářet podmínky při plnění Díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví
neohrožující,
b) respektovat kontrolní orgány Objednatele (případně koncového
zákazníka) v BOZP, hygieně práce a pracovního prostředí a dechové
zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Postavení tohoto kontrolního
orgánu Objednatele má vedoucí zaměstnanec Objednatele a technik
BOZP a PO,
c) odstraňovat nedostatky a realizovat ve stanovených termínech
nápravná opatření stanovená při kontrolní činnosti Objednatele,
d) bez odkladu ohlásit určenému zástupci Objednatele každý vzniklý
pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele ale i úraz zaměstnance jeho
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subdodavatele, při činnosti prováděné pro Objednatele nebo v
prostorách Objednatel, aby měl Objednatel možnost zúčastnit se
vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu. Objednatel si vyhrazuje
právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby Zhotovitele.
Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na
tuto přílohu bude odkaz přímo v tomto Záznamu o úrazu. Kopii
Záznamu o úrazu doručí zástupce Zhotovitele (zhotovitel)
nejpozději do pěti pracovních dní, kdy se o úrazu dozvěděl (po jeho
ohlášení), Objednateli,
e) informovat bez odkladu odpovědnou osobu Objednatele v případě
vzniku smrtelného úrazu a úrazu spojeného s hospitalizací
postiženého delší jak 5 dnů, způsobenou elektrickým proudem na
zařízení nebo při jiné závažné okolnosti.
Článek 3 | Požární ochrana
3.1 Podmínky požární bezpečnosti: Vedoucí práce (vedoucí pracovní
skupiny) Zhotovitele zodpovídají za to, že všichni zaměstnanci
Zhotovitele včetně zaměstnanců subdodavatele vykonávajících
činnosti v prostorách a objektech Objednatele, budou prokazatelně
seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti (viz povinnosti
Objednatele) před zahájením realizace Díla (dodavatelské činnosti).
Seznámení musí být prokazatelné a v souladu s podmínkami PO dle
platné vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
3.2 Prevenční povinnost: Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni při
činnostech na zařízeních, v prostorách a objektech Objednatele a při
provádění Díla si počínat tak, aby nezavdali žádnou příčinu ke vzniku
požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku.
3.3 Zvýšené požární nebezpečí: Pokud bude Zhotovitel provádět
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí stanovit zvláštní
požárně bezpečnostní opatření a vystavit písemný příkaz pro činnost
se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro realizaci činnosti se
zvýšeným požárním nebezpečím musí Zhotovitel zejména:
a) splňovat všechny kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost
pro zahájení dané činnosti (např. platný svářečský průkaz) a být
vybaven vhodnými OOPP,
b) splňovat všechny požadavky stanovené pro zajištění požární
bezpečnosti pracoviště,
c) řídit se pokyny pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště,
d) vystavit Písemný příkaz pro činnosti se zvýšeným nebezpečím
požáru,
e) zajistit požární dohled během a při přerušení činnosti se zvýšeným
požárním nebezpečím, zajistit jeho seznámení s povinnostmi PO
pro tuto činnost,
f) o provedeném seznámení s podmínkami PO musí vyhotovit
písemný záznam,
g) tuto činnost provádět v souladu s vnitřní dokumentací společnosti,
která mu bude na vyžádání poskytnuta.
3.4

Požární dohled: O ukončení činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím Zhotovitel informuje Objednatele a zajistí požární dohled
minimálně 24 hodin po ukončení činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím.

3.5 Notifikace požáru: Zhotovitel nahlásí bez zbytečného odkladu
Objednateli každý požár, který vznikne v prostorách anebo objektech
Objednatele anebo v místě provádění Díla a zašle Objednateli kopii
Hlášení o požáru a dále postupuje v souladu s požadavky platné
legislativy o PO.
3.6 Požárně bezpečnostní zařízení: Zhotovitel provozuje a udržuje své
věcné prostředky PO a své požárně bezpečnostní zařízení v
provozuschopném stavu a na vyžádání Objednatele předloží doklady
0 jejich kontrole nebo revizi.
Článek 4 | Oblast ochrany životního prostředí
4.1 Obecná povinnost: Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti,
práce a služby při provádění Díla dle Objednávky (Smlouvy) v souladu s
platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí.
4.2 Chemické látky a směsi: Zhotovitel je povinen při své činnosti
dodržovat
veškerá ustanovení zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a

směsích. Používat chemické látky a směsi je možné po předchozím
odsouhlasení Objednatelem.
4.3 Bezpečnostní listy: Zhotovitel je povinen seznámit se s bezpečnostním
listem každé chemické látky anebo směsi, kterou používá při práci a to
nejpozději před zahájením práce s ní.
4.4 Prevenční povinnost: Zhotovitel je povinen při práci s chemickými
látkami a směsmi (např. natírání, barvení, atd.) předcházet a
minimalizovat úniky chemických látek a směsí do okolí (zabránit úkapům
do půdy nebo vody, např. nepropustné podložky nebo vany) tak i do
ovzduší (pouze nátěry štětcem, nepoužívat stříkací pistole).
4.5 Nakládání s odpady: Pokud vznikne Zhotoviteli při provádění Díla
jakýkoliv odpad, je povinen předat jej na svůj náklad, riziko a nebezpečí
oprávněné osobě dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pokud není
Objednávkou (Smlouvou) stanoveno výslovně jinak.
4.6 Evidence nakládání s odpady: Zhotovitel je povinen vést průběžnou
evidenci o produkci a nakládání či odstranění odpadu a to v písemné
formě, pokud není Objednávkou (Smlouvou) stanoveno jinak.
4.7 Doklady: Nejpozději při protokolárním předání Díla předá Zhotovitel
Objednateli veškeré písemné doklady o odstranění všech odpadů a
obalů (vč. vážní lístky, dodací listy, průvodky,atd. atp.).
4.8 Povinnosti při nakládání s odpady: Zhotovitel je povinen při nakládání
s odpady řádně a včas plnit veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze
zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Např. předání
odpadů pouze oprávněné osobě, zabezpečit a řádně označit
shromažďovací prostředky, plnit zákonné ohlašovací povinnosti.
4.9 Oprávněná osoba: Zhotovitel je povinen se přesvědčit a osvědčit, že
oprávněná osoba k převzetí odpadu (skládka, kovošrot, atd. atp.), vlastní
v souladu se zákonem o odpadech platné oprávnění k převzetí odpadů
(např. přehled firem s příslušným povoleními je zveřejněn na příslušných
www stránkách příslušného krajského úřadu).
4.10 Ochrana vod: Při provádění Díla je Zhotovitel povinen předcházet úniku
závadných látek a ohrožení povrchových a podzemních vod (např. únik
provozních kapalin, atd., atp.). V případě úniku závadných látek je
Zhotovitel povinen okamžitě zabránit jejich šíření do okolí a okamžitě
oznámit situaci Objednateli.
4.11 Odstraňování škod: Při odstranění škod je Zhotovitel povinen
spolupracovat a aktivně se podílet na následných pracích a to nejen s
Objednateli ale též i třetími osobami. Zhotovitel je odpovědný za
případné škody, nároky, náhrady a výdaje, vzniklé a/nebo způsobené
Objednateli anebo třetím osobám při provádění Díla Zhotovitelem v
oblasti ochrany životního prostředí. Pokud budou vůči Objednateli
uplatněny jakékoliv nároky či sankce za porušení povinností při
provádění Díla v oblasti ochrany životního prostředí, odškodní tyto na
své náklady, riziko a odpovědnost za Objednatele Zhotovitel.
Článek 5 | Svařování
5.1 Svářeči ocel: Zhotovitel musí disponovat platným oprávněním dle
ČSN EN 287-1 nebo ČSN EN ISO 9606-1 v požadovaném rozsahu
svářečských prací a dále musí být provedena pracovní zkouška se
záznamem svářečským dozorem EWE (EWS).
5.2 Svářeči hliník: Zhotovitel musí disponovat platným osvědčením dle
ČSN EN ISO 9606-2 v požadovaném rozsahu svářečských prací a
dále musí být provedena pracovní zkouška se záznamem
svářečským dozorem EWE (EWS).
5.3 Obecné povinnosti při svařování: Dle vyhlášky č.87/2000 Sb.,
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách, musí být svářeč Zhotovitele
prokazatelně seznámen s požární bezpečností a bezpečností při
svařování obecně anebo musí mít pravidelné přezkoušení z
Bezpečnosti práce zapsané v kartičce v platném svářečském průkazu
ne starší dvou let.
Článek 6 | Závěrečné ustanovení
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6.1 Platnost a účinnost: Tyto Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP
nabývají platnosti a účinnosti od 15. 9. 2015. Objednatel si vyhrazuje
právo provádět změny těchto Obecných smluvních podmínek BOZP, PO
a OŽP. Změnou není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době
platnosti a účinnosti předchozí verze Obecných smluvních podmínek
BOZP, PO a OŽP. Aktuální verze Obecných smluvních podmínek BOZP,
PO a OŽP je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách
Objednatele www.gaenergo.cz (odkaz "O společnosti, Dokumenty pro
dodavatele").
Plzeň
OMEXOM GA Energo s.r.o.
Zdeněk Židek v.r., jednatel

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Ing. Aleš Uldrych v.r., jednatel
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