
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Číslo smlouvy Objednatele: PH 747-0578-18 

Číslo smlouvy Poskytovatele:  

I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany, archeologický 

výzkum 

Uzavřené dne 01.11.2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“): 

1. EUROVIA CS, a.s. 

 se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 IČO: 452 74 924 

 DIČ: CZ45274924 

 zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1561 

 právní forma: akciová společnost 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 141370152/0100 

zastoupen: Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem oblasti Čechy 

střed, dle plné moci 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ,  

e-mail:  

tel:  

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Dostál, hlavní stavbyvedoucí 

  e-mail:  

  Ing. Petr Matějka, projektový manažer 

  e-mail:  

  Ing. Pavol Škuliga, projektový manažer 

  e-mail:  

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Východočeské muzeum v Pardubicích  

 se sídlem  Zámek 2, 530 02 Pardubice 2  

 IČO:  144 50 542 

DIČ:  CZ14450542 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení: 26534561/0100 

zastoupeno:  Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Tomáš Zavoral, DiS.  

e-mail:                                                        

tel:                                                              

 (dále jen „Poskytovatel” 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 

„Smluvní strana“) 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

ze dne 01.11.2018, (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“), kterým smluvní strany mění 

určitá ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1 

 

I. Předmět Dodatku č. 1 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny za dílo, jejímž důvodem je dohoda obou 

smluvních stran o navýšení množství prací specifikovaných v příloze č. 2 ke Smlouvě o 

poskytování služeb. V této souvislosti se mění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o poskytování služeb. 

V souvislosti se změnou ceny díla se příloha č. 2-1 připojená k tomuto Dodatku č. 1 tímto 

stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb, konkrétně přílohy č. 2. 

 

Cena za poskytování služeb 

Vzhledem k výše uvedenému se celková cena Služeb uvedená ve Smlouvě o poskytování 

služeb mění následovně: 

 

  Původní cena Služeb celkem bez DPH 4.040.750,- Kč 

  Dodatek č. 1 bez DPH 1 069 940,- Kč 

Nově sjednaná cena Služeb bez DPH 5 110 690,- Kč 

 

 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je aktualizace přílohy č. 4 Zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. V této souvislosti příloha č. 

4-1 připojená k tomuto Dodatku č. 1 nahrazuje přílohu č. 4 připojenou ke Smlouvě o 

poskytování služeb (jak je tato uvedena v čl. XVI. odst. 16. bod 11. Smlouvy o poskytování 

služeb). 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 

podepsaná vyhotovení a Poskytovatel obdrží 2 podepsané vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že vyjadřuje jejich svobodnou 

vůli a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy. 

 

 

 V Pardubicích dne     V Hradci Králové dne 2.9.2019 

 

 

 

 _____________________ _______________________ 

 Mgr. Tomáš Libánek Ing. Pavel Jiroušek 

 ředitel  ředitel oblasti Čechy střed,  

 Východočeské muzeum v Pardubicích dle plné moci 

    EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

 



Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí  
 

§ 1 Úvod 

Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy/objednávky výše uvedeného evidenčního čísla 

a stanovuje závazné podmínky pro vzájemnou součinnost objednatele a dodavatele v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP), požární ochrany (dále také PO) 

a ochrany životního prostředí (dále také OŽP) při plnění předmětu uzavřené smlouvy / potvrzené 

objednávky. 

 

§ 2 Výklad pojmů 

 

Pro účely této přílohy se dále rozumí: 

- objednatelem - právnická osoba, uvedená ve smlouvě/objednávce jako „Objednatel“, 

resp. „Kupující“ nebo „Nájemce“, 

- dodavatelem - právnická nebo fyzická osoba (včetně OSVČ), uvedená ve 

smlouvě/objednávce jako „Dodavatel“, resp. „Zhotovitel“, „Prodávající“, nebo 

„Pronajímatel“, 

- smlouvou - potvrzená objednávka nebo uzavřená smlouva.  

 

 

§ 3 Všeobecné požadavky 

 

1) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy v souladu s požadavky 

právních a jiných předpisů týkajících se BOZP, PO, OŽP a v souladu s interními předpisy a 

postupy objednatele, s nimiž byl odpovědný zástupce dodavatele seznámen. 

 

2) Dodavatel je povinen postupovat při plnění předmětu smlouvy tak, aby jeho činností 

nedocházelo k mimořádným událostem, úrazům, škodám na majetku, ohrožení životního 

prostředí nebo poškození dobrého jména objednatele.  

               

3) Pokud dodavatel použije k plnění svých závazků vyplývajících pro něj ze smlouvy třetí osoby 

(včetně OSVČ) odpovídá za dodržování všech povinností stanovených smlouvou, včetně 

příloh v plném rozsahu, těmito osobami jako by smluvní závazky plnil sám. 

 

4)  V případě, že v souvislosti s činností dodavatele dojde na pracovišti objednatele k úrazu, 

nehodě či k  jiným škodám, způsobeným objednateli nebo třetí straně, zavazuje se dodavatel 

uhradit poškozeným veškeré vzniklé ztráty, včetně prokazatelných a vyčíslených ztrát (včetně 

časových) souvisejících s vyšetřováním takové události.  

   

5) Pokud by byly vůči objednateli uplatněny sankce kontrolními orgány státní správy, za 

prokazatelné porušení předpisů ze strany dodavatele resp. jeho pracovníků (včetně 

podzhotovitelů), dodavatel se zavazuje sankce objednateli uhradit v plné výši. 

 

6) Dodavatel je povinen mít po dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám na zdraví a majetku, včetně pojištění možných 

ekologických rizik. Tuto skutečnost dokládá kopií pojistné smlouvy, resp. potvrzením o 

uzavření pojistné smlouvy, a to nejpozději při předání a převzetí pracoviště. 

 



7) Dodavatel je povinen zajistit, aby bylo přidělené pracoviště vybaveno odpovídajícími 

hygienickými zařízeními. 

 

 

§ 4 Lidské zdroje, zaměstnávání cizích státních příslušníků 

 

1) Dodavatel se zavazuje plnit předmět smlouvy pomocí osob, které jsou k němu 

v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a které splňují veškeré požadavky vyplývající 

z právních předpisů ČR, zejména pak ze zákona o zaměstnanosti ve znění pozdějších 

předpisů.  

2) Dodavatel je povinen vést přehled o denní přítomnosti svých zaměstnanců na pracovišti, 

včetně případných podzhotovitelů a OSVČ. Přehled může být veden v listinné nebo 

elektronické formě. 

 

§ 5 Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana 

 

Školení a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců dodavatele 

1) Dodavatel je povinen mít na pracovišti objednatele k dispozici alespoň kopie dokladů o 

zdravotní a odborné způsobilosti svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců podzhotovitelů a 

OSVČ) k výkonu práce v rámci plnění předmětu smlouvy.  

2) Mezi požadavky na odbornou způsobilost patří také školení BOZP a PO. 

3) Odpovědný zástupce dodavatele je povinen účastnit se pravidelných schůzek týkajících se 

BOZP (denní schůzka „prvních pět minut“ a měsíční schůzka „čtvrthodinka BOZP“ na 

pracovišti, organizovaných objednatelem. 

4) Objednatel má právo proškolit pracovníky dodavatele na jím určená témata bezpečné práce. 

 

 

Dokumentace 

5) Dodavatel je povinen vést dokumentaci BOZP, PO v souladu s legislativními požadavky a 

předanými požadavky objednatele. Dokumentace BOZP, PO musí být vedena v aktuálním 

stavu a musí obsahovat alespoň níže uvedené dokumenty: 

- deník BOZP, popř. jiný dokument stejného charakteru, 

- doklady potvrzující proškolení zaměstnanců, 

- vyhodnocení rizik spojených s vykonávanou činností, včetně opatření k eliminaci rizik, 

- pracovní postupy na rizikové práce dle 591/2006 (příloha č. 5), 

- záznamy o prováděných kontrolách pracoviště, včetně záznamů o provedených 

dechových zkouškách, 

- plán první pomoci, traumatologický plán, 

- požární poplachové směrnice, 

- záznam o prokazatelném seznámení zaměstnanců s dokumentací BOZP, PO, OŽP, která 

jim byla objednatelem poskytnuta, a kterou měli pro danou stavbu vytvořit na základě 

legislativních požadavků, 

- provozní deníky strojů a zařízení,  

- záznamy k OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), 

- platný doklad o provedené revizi na zařízení, 

- knihu úrazů. 



6) Výše uvedené dokumenty musí mít dodavatel na pracovišti objednatele k dispozici alespoň 

ve formě kopie. Originály těchto dokladů musí být schopný předložit na požádání objednatele 

do 24 hodin. 

 

 

Základní pravidla práce 

7) Pažení výkopu musí být na místě před zahájením výkopových prací (má-li být výkop pažen). 

8) Před zahájením prací ve výkopu (jakýkoli sestup do výkopu) musí odpovědný pracovník 

dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl 

objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení výkopu (pažením, svahováním). 

9) Před zahájením prací na provozované komunikaci (zábor části komunikace) nebo v její těsné 

blízkosti musí odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného 

pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení pracoviště 

(značení, fyzické zabezpečení). 

10) Před zahájením manipulace s nákladem pomocí zdvihacího zařízení musí odpovědný 

pracovník dodavatele dostatečně včas informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby 

měl objednatel možnost ověřit dostatečné zabezpečení prací (správné umístění a zajištění 

zdvihacího zařízení („zapatkování“ autojeřábu atp.), správné vázací prostředky v dostatečném 

množství a bezvadném stavu, bezpečný pracovní postup), atp. Při manipulaci s nákladem je 

zejména zakázáno používat textilní vázací prostředky přivázané přes hranu a pohybovat se 

pod zavěšeným břemenem nebo v jeho blízkosti. Pohyb v blízkosti zavěšeného břemene a 

přímá ruční manipulace s ním, je možná pouze v případě, že od břemene nehrozí žádné riziko 

(zejména jeho pád či „zhoupnutí“) např. při přesném umisťování břemene nacházejícího se 

v minimální výšce nad povrchem. 

11) Před zahájením prací ve výškách musí odpovědný pracovník dodavatele dostatečně včas 

informovat odpovědného pracovníka objednatele, aby měl objednatel možnost ověřit 

dostatečné zabezpečení prací (kolektivní ochrana proti pádu, osobní ochrana proti pádu včetně 

kotvících bodů, ochrana proti pádu předmětu, zákaz práce nad sebou). 

12) Veškeré vybavení, zařízení, vozidla a stroje (dále také jen „zařízení“) musí být v dobrém stavu 

a pracovníci musí mít veškerou dokumentaci potvrzující stav zařízení u sebe (doklad o 

technické prohlídce, revizi atp.). 

13) Posádky vozidel se musí před vjezdem na pracoviště seznámit se způsobem řízení dopravy na 

pracovišti a těmito pokyny se řídit. 

14) Vozidla a stavební stroje nad 3,5 t musí být mimo jiné vybaveny zvukovou signalizací 

zpětného chodu. Couvání bez aktivování této signalizace je zakázáno.  

15) Maximální rychlost couvání v místech kde se mohou pohybovat pěší pracovníci je 5 km/h. 

Pohybuje-li se v bezprostřední blízkosti (do 1 m) dráhy couvajícího vozidla alespoň jeden 

pracovník, je řidič couvajícího vozidla povinen zastavit alespoň 10 metrů od takovéto osoby 

a počkat až se tato dostane do bezpečné vzdálenosti (více než 1 m od předpokládané dráhy 

couvajícího vozidla). 

16) Dodavatel je povinen vybavit výstražným oranžovým majákem (dále jen „maják“) svá vozidla 

všech typů a kategorií, stavební stroje a další mechanizaci s možností samostatného pohybu 

(dále společně jen „MDP“). Maják je nutné aktivovat v okamžiku vjezdu na staveniště / do 

výrobního prostoru lomu a vypnout v okamžiku opuštění staveniště / výrobního prostoru 

lomu. Maják musí být aktivní, i když MDP stojí. Maják není nutné použít v případě, že MDP 

odstavujete u zařízení staveniště a u kancelářských budov lomu nebo pokud bude MDP 

dlouhodobě (přes noc, po většinu směny) zaparkováno mimo komunikaci na staveništi / lomu. 



Takto zaparkované MDP nesmí tvořit překážku plynulému provozu na staveništi / lomu ani 

okolnímu provozu. 

 

 

OOPP 

17) Dodavatel odpovídá za to, že v návaznosti na vykonávanou pracovní činnost a v souladu 

s vyhodnocenými riziky, budou všichni jeho zaměstnanci (včetně případných podzhotovitelů 

a OSVČ) na pracovištích objednatele vybaveni odpovídajícími osobními ochrannými 

pracovními prostředky v následujícím minimálním rozsahu a budou tyto prostředky používat: 

všechna pracoviště: 

pracovní oděv (v rámci jednoho dodavatele jednotná barva nebo barevná kombinace), 

ochranná přilba (na základě vyhodnocených rizik na pracovišti může vedoucí 

zaměstnanec rozhodnout jinak), 

reflexní vesta (nebo pracovní oděv vybavený reflexními prvky), 

pracovní obuv, 

pracovní rukavice. 

určená pracoviště (vybrané činnosti): 

ochrana zraku, 

ochrana sluchu, 

ochrana dýchacích cest, 

bezpečnostní pásy, postroje,  

vybavení svářečů, apod. 

18) Dodavatel je povinen provádět pravidelnou kontrolu svých zaměstnanců, podzhotovitelů, 

včetně OSVČ, zda při pracovní činnosti stanovené OOPP používají. 

 

 

Pracovní úrazy 

19) Pokud dojde k pracovnímu úrazu pracovníka dodavatele (včetně jeho případných 

podzhotovitelů), je dodavatel povinen oznámit vzniklý úraz neprodleně vedoucímu pracoviště 

objednatele. 

20) Vyšetření příčin vzniku úrazu, vedení související dokumentace, včetně splnění oznamovací 

povinnosti ve smyslu nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu zajišťuje zaměstnavatel poškozeného zaměstnance (dodavatel). Dodavatel 

musí umožnit objednateli podílet se na vyšetřování příčin úrazu. Kromě zákonem 

požadovaných formulářů vyplní dodavatel záznam o úrazu na poskytnutém formuláři 

objednatele. 

21) Po ukončení šetření pracovního úrazu, předá dodavatel kopii všech záznamů objednateli. 

Náklady spojené se vzniklým úrazem, jsou náklady dodavatele. 

 

  

PO 

22) Dodavatel je v případě potřeby nebo na základě požadavku povinen předat objednateli 

zpracovanou dokumentaci požární ochrany, včetně prokazatelného seznámení zaměstnanců 

s touto dokumentací. 

23) Dodavatel je v případě potřeby povinen vybavit svá pracoviště (zejména stavební buňky, 

kontejnery a zařízení staveniště) odpovídajícím počtem a druhy přenosných hasicích přístrojů 

(PHP). Potřebný počet PHP stanoví dodavatel na základě stupně požárního nebezpečí, nebo 

v souladu s vyhláškou o požární prevenci. PHP musí mít platnou revizi. 



24) Dodavatel je povinen provádět svářečské práce, nebo jiné práce s otevřeným ohněm či 

zvýšeným nebezpečím požáru pouze na základě písemného příkazu a dodržení příslušných 

vyhlášek, zejména vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách a vyhlášky o požární prevenci. Po ukončení prací založí pro případ 

kontroly dodavatel řádně vyplněný příkaz do dokumentace pracoviště.   

 

 

§ 6 Pravidla prevence rizik objednatele 

Dodavatel je při vykonávaní činností pro objednatele povinen dodržovat i níže uvedená pravidla 

k prevenci rizik, které vycházejí z interních požadavků objednavatele. 

1) Všichni pracovníci se musí na vykonávanou práci plně soustředit, a proto je nutné 

a. Používat mobilní telefony pouze na bezpečném místě, kde nedochází k žádné další 

činnosti.  

b. Za jízdy nebo při obsluze stroje NEmanipulovat s mobilním telefonem. Je-li stroj 

(vozidlo) vybaven „hands free“ je toto určeno pouze pro přijímání hovorů. 

2) Během prací pro objednatele je zakázáno používat jakékoli produkty označené jako „toxické, 

karcinogenní, mutagenní nebo nebezpečné pro reprodukci“ bez předchozího PÍSEMNÉHO 

schválení odpovědného zástupce objednatele. Ke všem používaným chemickým látkám a 

sloučeninám musí být k dispozici bezpečnostní list a příslušné OOPP (podle požadavku 

bezpečnostního listu a vyhodnocení rizik). 

3) Čištění techniky a nástrojů topnými oleji, naftou a benzínem je zakázáno. 

4) Aby byl provoz na všech pracovištích Skupiny bezpečný je nutné a) v maximální možné míře 

zamezit střetu pěších a vozidel/mechanizace (oddělením komunikací pro pěší a vozidla, 

nevedení komunikací pro pěší v blízkosti nebo pod mechanizací atp.). b) v maximální možné 

míře zamezit nutnosti couvání vozidel.  

5) Pokud není možné zajistit bezpečné oddělení pěších od vozidel nebo hrozí-li střet vozidel, 

jejich převrácení, kontakt s dráty elektrického vedení atp. je nutné určit osobu odpovědnou za 

řízení provozu (často bývá nazývána kypař či koordinátor dopravy). 

6) V případě, že mechanizace stavby zasahuje do provozované komunikace mimo zábor stavby 

(např. pokud zadní část rypadla přesahuje přes hranice stavby např. přes dopravní značení tzv. 

„zetka“), je nutné určit odpovědnou osobu za řízení dopravy. 

7) Při výměně lopaty (lžíce) hydraulických rypadel a podobné výkopové techniky je nutné 

zkontrolovat, zda je lopata řádně upevněna. K tomu se používá níže uvedený postup.  

8) Minimální povinná bezpečnostní vzdálenost mezi válcem a lištou finišeru nesmí být při 

pohybu vpřed menší než 5 metrů. Pokud finišer stojí a hutnění probíhá blízko lišty, je nutné 

snížit rychlost hutnění a za finišerem se nesmí pohybovat žádná osoba. Válec, který při 

hutnění přijíždí k liště finišeru, se musí pohybovat na zařazený rychlostní stupeň směrem 

VPŘED, aby obsluha stroje měla vždy dostatečný výhled na pracoviště a pohyb osob před 

strojem. Není-li daný požadavek z technologický důvodů možný, je potřeba přijmout jiné 

opatření pro zajištění bezpečného pracoviště, např. určením bezpečnostní hlídky dohlížející 

na pohyb stroje. 

9) Nesmí se používat dumpery s nákladem před řidičem. 

10) Práce s tandemovým válcem, který má běhouny užší než 1 metr s obsluhou nacházející se na 

stroji je zakázána (používejte dálkově ovládané nebo ručně vedené stroje). 



11) Práce s pneumatikovými válci se zátěží nad 3 tuny na kolo je zakázána.  

12) Zametací stroje (samosběry) musí být vybaveny: 

a. Zvukovou signalizací při couvání 

b. Couvací kamerou s nočním osvětlením 

c. Omezovačem rychlosti na zpětný chod max. rychlostí 5 km/h 

d. Detekcí překážek za vozidlem   

e. Výstražným majákem 

13) Silniční frézy musí být vybaveny tam, kde je to technicky možné, systémem pro odsávání 

prachu (při šířce nad 2 metry musí být nové frézy ovládány z izolované kabiny se vzduchovým 

filtrem). Pokud to není možné, musí řidič a pěší obsluha (seřizovač, naváděč – osoba řídící 

provoz atd.) nosit masku s filtry třídy FFP3 či ekvivalent. 

14) Všechny finišery musí být vybaveny odsáváním asfaltových výparů a čelním sklem. 

 

 

§ 7 Ochrana životního prostředí 

1) Dodavatel je povinen omezovat exhalace výfukových plynů zhasínáním motoru při 

přestávkách a minimalizovat běh motoru na prázdno. 

2) Při výjezdu ze stavby je dodavatele povinen očistit zablácené pneumatiky dopravních nebo 

mechanizačních prostředků a v případě znečištění veřejných komunikací zajistit jejich 

okamžité očištění 

 

 

 

Odpady 

1) Dodavatel je povinen při nakládání s odpady vznikajícími  při jeho pracovní činnosti v rámci 

plnění předmětu smlouvy zejména: 

 

 na vyžádání předložit objednateli průběžnou evidenci odpadů, 

 zřídit v rámci přiděleného pracoviště shromažďovací místo odpadů a vybavit toto místo 

potřebným počtem sběrných prostředků, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů 

z provozované činnosti dodavatele, 

 shromažďovací místo a sběrné prostředky označit ve smyslu platné legislativy, třídit 

odpady, 

 na vyžádání předložit objednateli způsob zajištění likvidace odpadů (objednávku, případně 

uzavřenou smlouvu) s oprávněnou osobou včetně dokladů prokazujících její způsobilost 

v souladu s platnou legislativou, je-li reálný předpoklad vzniku odpadů z provozované 

činnosti dodavatele. 

 

 

 

 

 

 

Chemické látky, látky nebezpečné vodám a ochrana vod 



2) Pokud dodavatel při činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy nakládá 

s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a s látkami nebezpečnými vodám, je povinen 

zejména: 

 

 nebezpečné chemické látky a směsi skladovat na přiděleném pracovišti tak, aby při 

manipulaci s nimi, nemohlo dojít k ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod, 

ke kontaminaci půdy, případně jinému poškození životního prostředí, zneužití těchto látek 

nepovolanými osobami, nebo ohrožení zdraví zaměstnanců (uzamykatelný sklad se 

záchytnými vanami), 

 mít v místě nakládání k disposici aktuální bezpečnostní listy k používaným chemickým 

látkám, 

 prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance s obsahem bezpečnostních listů, 

 v případě nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, u kterých 

to vyžaduje právní předpis (např. automobilový benzin), zpracovat pravidla pro bezpečné 

nakládání s těmito látkami a dokument projednat s příslušnou krajskou hygienickou 

stanicí, s pravidly prokazatelně seznámit dotčené zaměstnance, 

 při práci s dopravními a mechanizačními prostředky ve vodních tocích, nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti, v ochranných pásmech vodních zdrojů a zřídel používat ekologické 

provozní náplně (oleje), 

 odstavovat dopravní a mechanizační prostředky pouze v místech určených objednatelem a 

zajistit je proti možným úkapům závadných látek záchytnými vanami, 

 vybavit pracoviště a dopravní a mechanizační prostředky havarijními soupravami pro 

prvotní zásah při úniku závadných látek a seznámit dotčené zaměstnance s jejich použitím, 

 zpracovat (v případě potřeby, nebo uplatněného požadavku) Havarijní plán, Povodňový 

plán. Zpracované dokumenty projednat, případně zajistit odsouhlasení příslušným 

orgánem státní správy. S dokumenty prokazatelně seznámit všechny zaměstnance, včetně 

případných podzhotovitelů. 

 v případě úniků nebezpečných chemických látek či směsí jsou objednatel a jeho případní 

podzhotovitelé povinni provést opatření pro zabránění dalšího úniku (zejména zabránit 

vniknutí látek do vodních toků či do kanalizační sítě) a uniklé látky zlikvidovat v souladu 

s platnou legislativou. Únik musí také bez zbytečného odkladu nahlásit objednateli, 

koordinovat s ním záchranné a likvidační práce a informovat jej o dalším postupu a 

opatřeních. 

 

 

§ 8 Kontrola a postup při porušování povinností dodavatele při zajišťování BOZP,         

PO a OŽP   

 

1) Objednatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv po dobu platnosti smlouvy kontroly 

dodržování všech povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP ze strany dodavatele včetně kontrol 

pracovišť, vozidel a pracovníků dodavatele a jeho podzhotovitelů. 

2) Dodavatel má povinnost takovou kontrolu umožnit včetně kontroly na přítomnost alkoholu 

nebo jiných návykových látek u pracovníku dodavatele. 

3) Pokud bude činností dodavatele v rámci předmětu smlouvy docházet k porušování povinností 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, stanovených obecně závaznými právními předpisy, uzavřenou smlouvou a jejími 

přílohami, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle tabulky pokut za 

každý jednotlivý zjištěný a zdokumentovaný případ. Konkrétní výši pokuty určuje vedoucí 

příslušného pracoviště (např. stavbyvedoucí / hlavní stavbyvedoucí / vedoucí areálu), ten 

může určit pokutu menší, zejména v situaci, že se jedná o přestupek ojedinělý nebo o 

přestupek méně závažného charakteru, který byl okamžitě napraven. Udělením pokuty není 



dotčen nárok na náhradu škody. Objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplacení 

smluvní pokuty započítat proti pohledávce dodavatele na zaplacení ceny poskytnutého plnění.  

 

Tabulka pokut 

Popis přestupků 

Maximální výše 

pokuty za 

jednotlivé 

porušení 

Nepoužívání předepsaných OOPP (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty 

atd.) mimo OOPP pro zajištění proti pádu z výšky 1 000 Kč 

Nezajištění chemických látek a prostředků proti ohrožení podzemních a 

povrchových vod při práci nebo skladování bez použití záchytných van 

(včetně van pod odstavené stavební stroje a nákladní vozidla) 500 Kč  

Zaviněný únik chemických látek do prostředí (zejména nepoužitím 

záchytných prostředků) 3000 Kč 

Zahájení pracovní činnost bez příslušné odborné způsobilosti (např. 

strojnické, vazačské, jeřábnické a jiné) 5 000 Kč 

Neplatná nebo chybějící lékařská prohlídka 5 000 Kč 

Nepředložení stanovené dokumentace v oblasti BOZP, PO, OŽP 

požadované právními předpisy či smluvním ujednáním ke kontrole na 

výzvu objednatele  5 000  Kč 

Používání nevyhovujících nebo nevhodně umístěných žebříků (poškozené, 

příliš zatěžované, pod nevhodným úhlem, bez dostatečného přesahu atp.) 3 000 Kč 

Zahájení pracovní činnosti s poškozeným/nerevidovaným/nekontrolovaným 

strojem, VTZ (zdvihací, tlaková, elektrická), elektrickým/pneumatickým 

nářadím, nebo na poškozených/nekontrolovaných pracovních lávkách jakož 

i používání nevhodných, nebo jinak poškozených vázacích prostředků 10 000 Kč 

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při třídění a 

shromažďování odpadů 2 000 Kč 

Porušení legislativy týkající se odpadů, zejména při likvidaci zakázaným 

způsobem jako je jeho zahrnutí/zakopání/zasypání nebo např. zapálením  15 000 Kč 

Vstup pracovníka do výkopu o hloubce větší jak 1,3 m (1,5 m v 

nezastavěném území) bez předchozího zajištění stěn proti sesutí vhodným a 

dostatečně únosným pažením, nebo tzv. svahováním    20 000 Kč 

Neúměrné zatěžování hrany výkopu (materiálem, mechanizací atp.) 15 000 Kč 

Nezajištěné, nedostatečně zajištěné a neoznačené pracoviště proti 

pádu/zřícení/propadnutí osob z výšky nebo do hloubky jako jsou např. 

výkopy, otvory větší jak 25x25 cm, pracovní šachty, atd. jakož i nepoužití 

kolektivní ochrany nebo OOPP proti pádu z výšky. 15 000 Kč 

Nebezpečné pracovní postupy zejména pak pohyb osob v nebezpečném 

prostoru provozovaného stroje jako je prostor okolo bagru/nakladače/jeřábu 

dále pak práce nad sebou při práci ve výškách, nezajištění a neoznačení 

prostoru nacházející se pod prací ve výšce,  10 000 Kč 

Pracovník na pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek  50 000 Kč 

Chybějící havarijní souprava v nákladním automobilu a stavebním stroji, 

je-li vyžadována 500Kč  

Zahájení couvání nákladních dopravních prostředků nebo pracovních strojů 

bez funkční akustické signalizace, nebo zahájení couvání v nepřehledných 

místech bez účasti náležitě poučené a předem určené osoby pro zajištění 

bezpečného couvání nákladních dopravních prostředků a stavebních strojů. 2 000 Kč 



Neaktivní maják na vozidle, stavebním stroji a další mechanizaci s 

možností samostatného pohybu, je-li jeho použití vyžadováno požadavky 

tohoto dokumentu. 2 000 Kč 

Nevybavení pracoviště dostatečným počtem pravidelně revidovaných 

přenosných hasicích přístrojů podle druhu vykonávané činnosti a požární 

dokumentací jako je např. příkaz ke svařování, požární poplachové 

směrnice, popř. požární řád či neohlášení pálení hasičskému sboru 

 

5 000 Kč 

Nerespektování bezpečnostního a dopravního značení staveniště 1000 Kč 

Nedodržování pravidel podle § 6 Pravidla prevence rizik objednatele 5 000 Kč 

Opakované porušování požadavků na BOZP, PO a OŽP, neodstranění 

závad v určeném termínu, pokračování v životu nebezpečných pracích 100 000 Kč 

 

 

 

4) Objednatel je oprávněn nařídit dodavateli provedení nápravných opatření k zajištění 

požadavků BOZP a OŽP.  Dodavatel je povinen takové pokyny objednatele neprodleně splnit. 

Pokud není dodavatel ze závažných důvodů (momentální nedostatek finančních zdrojů, 

chybějící materiál apod.) schopen nápravu zjednat neprodleně, je povinen zastavit práce a 

činnost může zahájit až po zjednání nápravy V případě závažných porušení bezpečnostních 

předpisů, případně předpisů pro ochranu životního prostředí je objednatel oprávněn nařídit 

dodavateli okamžité přerušení prováděných prací.  

 

 

5) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zrušit potvrzenou objednávku v 

rozsahu, v jakém předmět smlouvy dosud nebyl proveden, v případě, že: 

 opakovaně dochází k porušování požadavků BOZP, PO a OŽP vyplývajících z platné 

legislativy a této smlouvy, dodavatel byl zápisem ve stavebním deníku / deníku BOZP 

nebo obdobném dokumentu upozorněn na nedostatky při plnění povinností v oblasti 

BOZP, PO a OŽP a nezajistil realizaci nápravných opatření stanovených 

objednatelem, 

 dodavatel zahájil práce zastavené objednatelem bez zjednání nápravy. 

 

6) Vypořádání vztahů ze smlouvy zrušené podle tohoto ustanovení bude provedeno tak, že 

objednateli náleží provedená část předmětu smlouvy a dodavatel má nárok na úhradu poměrné 

části ceny předmětu smlouvy sjednané touto smlouvou, odpovídající rozsahu předmětu 

smlouvy, řádně provedeného ke dni odstoupení. Takto stanovená úhrada nemůže být vyšší 

než sjednaná cena předmětu smlouvy. Pro splatnost této úhrady a zádržné platí přiměřeně 

ustanovení smlouvy o placení ceny předmětu smlouvy. 

 


