Obchodní podmínky pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP), ochrany životního
prostředí (ŽP), požární ochrany (PO) a
Fyzické bezpečnosti (FB) (dále jen
„Obchodní podmínky“), vydané ve
smyslu ustanovení §1751 zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník
Účelem následujících ustanovení Obchodních podmínek, je
vymezení práv a povinností všech smluvních stran (Objednatele
a Dodavatele) v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci („BOZP“), ochrany před požárem („PO“), ochrany
životního prostředí („ŽP“) a Fyzické bezpečnosti („FB“) při plnění
Smlouvy na trvalých pracovištích nebo dočasných pracovištích
Objednatele, a to v souladu s právním řádem České republiky.
„Objednatelem“ se rozumí společnost:
Montpetrol spol. s r.o.
Brněnská 3585/50b, 695 01 Hodonín–C 19929 vedená u
Krajského soudu v Brně, IČ 63470519, DIČ
CZ63470519
„Dodavatelem“ se rozumí každá osoba, se kterou byla
uzavřena Smlouva, přičemž v důsledku plnění takové Smlouvy
vznikají smluvním stranám práva a povinnosti v oblasti BOZP,
PO, ŽP a FB. Tyto Obchodní podmínky se vztahují rovněž na
subdodavatele Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že jeho
zaměstnanci, subdodavatelé a jejich zaměstnanci, budou při
plnění ve prospěch Objednatele tyto Obchodní podmínky
dodržovat a plnit povinnosti v nich uvedené, ve stejném rozsahu,
v jakém vážou Dodavatele.
„Zaměstnancem Dodavatele“ se rozumí všechny osoby, které
Dodavatel pověřil plněním Smlouvy.
„Pracoviště“ se rozumí pracoviště zřízená v objektech nebo
na zařízeních ve vlastnictví Objednatele; objektech nebo na
zařízeních, kde Objednatel trvale nebo dočasně provádí činnost
na základě nájemní smlouvy nebo jiného vztahu; pracoviště
zřízená
v bezpečnostních a
ochranných pásmech
plynárenských zařízeních, kde Objednatel trvale nebo dočasně
provádí činnost; dále pracoviště mimo výše uvedené, kde
provádějí činnost zaměstnanci Objednatele v souvislosti s
plněním smlouvy mezi Objednatelem a Dodavatelem.
„Smlouvou“ se rozumí smlouva mezi Objednatelem a
Dodavatelem (včetně smlouvy ve formě přijaté a potvrzené
objednávky dle příslušných obchodních podmínek či interních
předpisů Objednatele), jejímž předmětem je zejména dodání
zboží, provedení díla (např. stavby) či poskytnutí služby, a ve
které smluvní strany projevily vůli, aby se na takovou Smlouvu
přiměřeně použily tyto Obchodní podmínky.

1. BOZP
1.1. Práva a povinnosti Dodavatele
1.1.1. Dodavatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem na
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zaměstnanců Dodavatele na pracovištích, ve smyslu
ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
1.1.2. Dodavatel se zavazuje plnit v celém rozsahu požadavky
ustanovení §102 až §107 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
1.1.3. Dodavatel je povinen v dostatečném předstihu před
započetím prací, které jsou předmětem plnění Smlouvy,
provést zejména následující:
a) předem nahlásit rozsah prací a projednat s
Objednatelem podmínky provedení prací;
b) předat Objednateli písemnou informaci o rizicích
vyplývajících z výkonu jeho práce a o opatřeních k
ochraně před jejich působením;
c) uzavřít písemnou dohodu s dalšími Dodavateli na
pracovišti, na základě které bude pověřený
Dodavatel koordinovat provádění opatření k
ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a
postupy k jejich zajištění;
d) předložit Objednateli doklady potvrzující existenci
platných oprávnění k výkonu činností, které vyžadují
odbornou způsobilost nebo zvláštní odbornou
způsobilost;
e) vyžádat od Objednatele písemnou informaci o
rizicích a ochraně před jejich působením na
pracovišti;
f) předat Objednateli ke schválení písemně
zpracované technologické postupy provádění
prací;
g) informovat své zaměstnance o rizicích a ochraně
před jejich působením na pracovišti, o kterých byl
Objednatelem písemně informován;
h) písemně sdělit Objednateli, zda bude předmět
Smlouvy plněn více subdodavateli, aby Objednatel
mohl určit způsob koordinace bezpečnosti práce na
pracovišti dle zákoníku práce, nebo zajistit
koordinátora BOZP na staveništi, pokud práce
budou splňovat podmínky pro jeho ustavení; a
i) zajistit proškolení svých zaměstnanců v postupech
zajištění BOZP vyžadovaných Objednatelem.
1.1.4. Dodavatel je povinen bezprostředně před zahájením
prací:
a) písemně převzít od Objednatele pracoviště a
záznam o převzetí uchovat po celou dobu
provádění prací na pracovišti;
b) označit stanoveným způsobem pracoviště a jeho
příslušenství včetně přístupových a příjezdových
cest;
c) vyžádat od Objednatele písemné Povolení k
provedení práce pro následující práce a činnosti:
práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
práce v prostředí s nebezpečím výbuchu; práce se
zvýšeným požárním nebezpečím; práce na
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elektrickém zařízení vysokého napětí (VN); práce v
uzavřených prostorech; práce ve výškách a nad
volnou hloubkou; a
d) přidělit práci pouze zaměstnancům, kteří jsou:
prokazatelně proškolení z obecných zásad BOZP;
v postupech zajištění BOZP vyžadovaných
Objednatelem; seznámeni s riziky a ochranou před
jejich působení na pracovišti; jsou držiteli platných
oprávnění k výkonu činností vyžadujících odbornou
nebo zvláštní odbornou způsobilost, v souladu se
zákonnými požadavky; jsou k dané práci zdravotně
způsobilí.
1.1.5. Dodavatel je povinen při provádění prací na pracovišti:
a) zajistit trvalou přítomnost jím písemně určené osoby
odpovědné za řízení prací, koordinaci prací,
zajištění BOZP a komunikaci s Objednatelem;
b) vyžádat si písemný souhlas Objednatele před
jakoukoliv
úpravou
na
bezpečnostních,
hygienických a protipožárních zařízeních a jejich
označení;
c) registrovat, evidovat, hlásit a vykazovat všechny
pracovní úrazy svých zaměstnanců; přizvat k jejich
řádnému prošetření Objednatele;
d) evidovat a vykazovat odpracované hodiny
Zaměstnanců Dodavatele, které byly odpracovány
při práci pracovištích; a
e) Veškeré záznamy o úrazu, které se stanou v
průběhu prací pro Objednatele a evidované
odpracované hodiny zaslat měsíčně do 10.
pracovního dne po ukončení kalendářního měsíce
na mailovou adresu: urazy@net4gas.cz
1.1.6. Dodavatel je povinen při provádění prací na pracovišti
zajistit, že jeho zaměstnanci:
a) budou dodržovat zákonné požadavky BOZP a
hygienické předpisy, postupy zajištění BOZP
objednatele a počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví a na majetku;
b) budou udržovat na pracovišti pořádek a čistotu;
c) nebudou vnášet na pracoviště ani požívat na
pracovišti alkoholické nápoje či jiné omamné a
psychotropní látky, ani nebudou vstupovat na
pracoviště pod jejich vlivem a na vyžádání
Objednatele se podrobí za přítomnosti příslušného
vedoucího zaměstnance Dodavatele jejich zjištění;
d) na žádost Objednatele se podrobí kontrole věcí
vnášených, vnesených a odnášených do a z
pracoviště;
e) na žádost Objednatele prokážou platným dokladem
svou totožnost; a
f) na žádost Objednatele předloží platný doklad o
odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné
způsobilosti vykonávají-li činnosti, které tuto
způsobilost vyžadují.

1.2. Práva a povinnosti objednatele
1.2.1. Objednatel se zavazuje:

a) předat Dodavateli písemnou informaci o rizicích na
pracovištích a o stanovených opatřeních, k ochraně
před jejich působením (postupy zajištění
BOZP vyžadované Objednatelem);
b) informovat své zaměstnance o rizicích vyplývajících
z výkonu práce Dodavatele, o kterých byl písemně
informován a o opatřeních k ochraně před jejich
působením;
c) informovat Dodavatele o opatřeních pro případ
zdolávání mimořádných událostí; a
d) patřičně a řádně předat pracoviště Dodavateli.
1.2.2. Objednatel má právo:
a) kontrolovat práci Dodavatele s ohledem na
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci uvedených výše a v případě porušení
některého ustanovení, které by mohlo vést k
ohrožení bezpečnosti nebo zdraví, nařídit přerušení
nebo ukončení plnění nebo vykázat původce
ohrožení z pracoviště; a
b) provedení zákaznického auditu Dodavatele za
účelem posouzení shody s právními požadavky a
závazky Objednatele z hlediska BOZP a PO.

2. Životní prostředí
2.1. Práva a povinnosti dodavatele
2.1.1. Dodavatel se zavazuje vykonávat veškeré smluvně
dohodnuté činnosti tak, aby předcházel poškození životní
prostředí. Dodavatel je dále povinen se na pracovištích řídit
interními pokyny a předpisy Objednatele z oblasti životního
prostředí a obecně závaznými platnými právními předpisy
České republiky. Za škody na životním prostředí, které vzniknou
jeho činností jemu samotnému, Objednateli nebo třetím
stranám, včetně nákladů na jejich odstranění, zodpovídá
Dodavatel.
2.1.2. Nakládá-li Dodavatel na pracovišti
Objednatele s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi, je povinen:
a) předložit Objednateli před zahájením prací seznam
veškerých nebezpečných chemických látek a
chemických směsí, se kterými nakládá v rámci své
dodávky, včetně bezpečnostních listů;
b) skladovat nebezpečné chemické látky a chemické
směsi v souladu s pokyny uvedenými v
bezpečnostních listech a nakládání provádět
prokazatelně seznámenými zaměstnanci;
c) zacházet s nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými směsmi tak, aby bylo zabráněno jejich
nežádoucímu úniku do okolního prostředí (zejména
půdy, nebo podzemních a povrchových
vod); a
d) s použitými obaly od nebezpečných látek zacházet
jako s nebezpečným odpadem.
2.1.3. Dodavatel je původcem odpadu, který mu vznikl při plnění
činností, které jsou předmětem Smlouvy. Jako takový je
povinen:
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a) před započetím plnění dodávek nebo služeb, které
jsou předmětem Smlouvy, předložit v případě
žádosti Objednatele souhrnný přehled všech
odpadů, které mu budou jako původci odpadů jeho
činností vznikat, s následujícími údaji: název a druh,
katalogové číslo, předpokládané množství včetně
udání způsobu shromažďování, způsob odvozu a
odstranění, včetně platných povolení k nakládání s
příslušnými odpady;
b) se vzniklými odpady řádně nakládat, zejména
shromažďovat utříděné odpady podle druhů na
místech k tomuto určených a evidovat jejich
množství; a
c) zajistit
si
své
shromaždiště
nebo
své
shromažďovací prostředky takových technických
parametrů, aby zabránily kontaminaci vod a zeminy
odpadem, případně únikům odpadu nebo jeho částí
do životního prostředí, a zajistit jejich řádné
označení. 2.1.4. V případě havárie uvedené v § 40
zák. č.254/2001Sb. je ten, kdo havárii zjistí, povinen
ihned učinit zásah k zamezení šíření nebezpečí a
okamžitě havárii nahlásit Objednateli.

2.2. Práva a povinnosti objednatele
2.2.1. Objednatel je povinen předat postupy zajištění ochrany
ŽP vyžadované Objednatelem.
2.2.2. Objednatel informovat Dodavatele o opatřeních pro
případ zdolávání mimořádných událostí;
2.2.3. Objednatel má právo kontrolovat práci Dodavatele s
ohledem na dodržování zásad ochrany životního
prostředí uvedených výše. V případě porušení
některého ustanovení, které by mohlo vést ke škodám
na životním prostředí, může Objednatel přerušit, ukončit
práci, vykázat původce ohrožení z pracoviště a z objektu
Objednatele.
2.2.4.

Objednatel má právo provést zákaznický audit
Dodavatele za účelem posouzení shody s právními
požadavky a požadavky Objednatele z hlediska ochrany
životního prostředí.

a) předem nahlásit rozsah prací a projednat s
Objednatelem podmínky PO u provedení prací;
b) předat Objednateli, ke schválení písemně
zpracované technologické postupy provádění
prací;
c) zajistit proškolení zaměstnanců v postupech
zajištění PO Objednatele;
d) písemně převzít od Objednatele pracoviště a
záznam o převzetí uchovat na pracovišti po celou
dobu provádění prací; a
e) přidělit práci pouze zaměstnancům, kteří jsou:
prokazatelně proškolení z obecných zásad PO;
proškolení v postupech zajištění PO Objednatele;
prokazatelně seznámeni s požárním nebezpečím
na pracovištích objednatele a s postupy prevence,
hlášení vzniku a zdolávání požáru.
3.1.4. V průběhu výkonu činností souvisejících s předmětem
Smlouvy na pracovištích Objednatele je Dodavatel
povinen:
a) při práci u únikových východů a cest, rozvodných
zařízením elektrické energie, uzávěrů plynu, vody a
topení, požárně bezpečnostních zařízení a věcných
prostředků požární ochrany umožnit k nim volný
přístup;
b) zajistit, že zaměstnanci Dodavatele budou důsledně
dodržovat
veškeré
pokyny
vyznačené
bezpečnostními značkami a budou respektovat
poplachové signály;
c) zajistit, že zaměstnanci Dodavatele budou provádět
práce se zvýšeným požárním nebezpečím až po
obdržení písemného Povolení k provedení práce;
d) zajistit věcné prostředky požární ochrany;
e) zajistit, že zaměstnanci Dodavatele budou provádět
práce se zvýšeným požárním nebezpečím podle
postupů stanovených
v písemném Povolení k provedení práce;
f) vyhlásit požární poplach, zpozoruje-li vznik požáru;
a
g) při
zdolávání
požáru poskytnou
přiměřenou pomoc.

3.2. Práva a povinnosti objednatele

3. Požární ochrana

3.2.1. Objednatel zajišťuje požární ochranu pracovištích
Objednatele, kromě pracovišť předaných Dodavateli.

3.1. Práva a povinnosti dodavatele

3.2.2. Objednatel je povinen předat dodavateli postupy zajištění
PO.

3.1.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, zajišťuje požární ochranu
na pracovištích Dodavatel v rozsahu předaného
pracoviště a Dodavatelem prováděných činností.
3.1.2. Dodavatel je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil požár
a neohrozil život, zdraví a majetek. Za tímto účelem se
Dodavatel zavazuje seznámit se způsobem zajištění
požární ochrany na pracovišti Objednatele a informovat
o něm i své zaměstnance pracující na pracovišti
Objednatele.
3.1.3. Dodavatel je povinen v dostatečném předstihu před
započetím prací, které jsou předmětem plnění Smlouvy,
provést následující:

3.2.3. Dále je Objednatel povinen poskytnout Dodavateli před
zahájením prací a při každé následné podstatné změně
skutečností v zajištění PO potřebné informace pro
provedení školení nebo odborné přípravy zaměstnanců
Dodavatele.
3.2.4. Objednatel má právo kontrolovat práci Dodavatele s
ohledem na dodržování zásad požární bezpečnosti
uvedených výše.
3.2.5. V případě porušení některého ustanovení, které by mohlo
vést ke vzniku požáru nebo ohrožení života, zdraví nebo
majetku má Objednatel právo přerušit, ukončit práci
a/nebo vykázat původce ohrožení z pracoviště.
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Objednatel má právo provedení zákaznického auditu
Dodavatele za účelem posouzení shody s právními
požadavky a postupy Objednatele z hlediska požární
ochrany.

4. Fyzická bezpečnost
4.1. Práva a povinnosti dodavatele
4.1.1. Samostatný vstup na pracoviště je umožněn výhradně
osobám, které splnily podmínky pro umožnění
samostatného vstupu. Mezi tyto podmínky patří
zejména: proškolení v postupech BOZP, PO, ŽP a FB;
existence pracovně právního, smluvního nebo jiného
obdobného vztahu s Objednatelem nebo Dodavatelem
a to pouze v případě provádění činností pro
Objednatele.
4.1.2. Dodavatel, který požaduje samostatný vstup je povinen
písemně požádat Objednatele o vydání identifikační
karty (dále jen „IDC“) pro fyzické osoby, které budou
samostatný vstup realizovat. Tyto osoby jsou povinny
IDC nosit viditelně po celou dobu samostatného
vstupu.
4.1.3. Dodavatel, který IDC pro fyzickou osobu získal je povinen
chránit IDC před zničení, ztrátou a zneužitím.
4.1.4. Dodavatel je povinen zajistit, aby fyzická osoba, pro
kterou IDC získal, ji používala pouze pro účely plnění
ve prospěch Objednatele.
4.1.5. IDC je nepřenosná.
4.1.6. Všem ostatním osobám je umožněn na pracoviště
výhradně v doprovodu Objednatele

5. Smluvní pokuty
5.1. Obecná ustanovení
5.1.1. Za nedodržení nebo porušení povinností Dodavatele
definovaných těmito Obchodními podmínkami je
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
za každý jednotlivý případ.
5.1.2. V případě druhého porušení stejné povinnosti je
Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
za každý jednotlivý případ odpovídající dvojnásobku
původní smluvní pokuty.
5.1.3. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
na účet Objednatele, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu
bude doručena výzva k zaplacení smluvní pokuty.
Jestliže Dodavatel tuto povinnost ve stanovené lhůtě
nesplní, je povinen dále zaplatit Objednateli se smluvní
pokutou úrok z prodlení z nezaplacené smluvní pokuty,
který na základě dohody smluvních stran činí 16 %
ročně.
5.1.4. Závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na
náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní
pokutu.

5.1.5. Objednatel je oprávněn započíst jakýkoli peněžitý nárok
proti Dodavateli oproti pohledávce Dodavatele proti
Objednateli.

5.2. BOZP a PO
5.2.1. Pokud Dodavatel nedodrží platné předpisy a postupy
Objednatele, které budou mít za následek smrtelný
pracovní úraz, odpovídá smluvní pokuta částce ve výši
500.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.2. Pokud Dodavatel nedodrží platné předpisy a postupy
Objednatele, které budou mít za následek pracovní úraz
s následnou pracovní neschopností delší než jednu
směnu, odpovídá smluvní pokuta částce ve výši
100.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.3. Pokud Dodavatel nesdělí Objednateli, že předmět
Smlouvy, kterým jsou stavební práce, bude vykonávat
na staveništi více subdodavatelů a Objednatel jakožto
zadavatel
tudíž
včas
neustaví
koordinátora
(koordinátory) bezpečnosti práce na staveništi dle
příslušných právních předpisů, odpovídá smluvní
pokuta částce ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý
případ.
5.2.4. Pokud Dodavatel bude vykonávat práce a činnosti, které
vyžadují Povolení k provedení práce, bez platného
Povolení, nebo pokud nedodrží jeho podmínky,
odpovídá smluvní pokuta 50.000 Kč za každý jednotlivý
případ.
5.2.5. Pokud Dodavatel poruší zákaz kouření, vnášení a
požívání alkoholu nebo jiných omamných či
psychotropních látek na pracoviště Objednatele,
odpovídá smluvní pokuta částce ve výši 50.000 Kč za
každý jednotlivý případ.
5.2.6. Pokud Dodavatel poruší zákaz přítomnosti na pracovišti
pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních
látek, odpovídá smluvní pokuta částce ve výši 50.000 Kč za
každý jednotlivý případ. 5.2.7. Pokud Dodavatel bude vykonávat
práce, kde je vyžadována odborná způsobilost zaměstnanci bez
požadované odborné způsobilosti, odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.8. Pokud Dodavatel nepoužije při práci ochranné pracovní
pomůcky stanovené postupem BOZP Objednatele nebo
technologickým postupem odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.9. Pokud Dodavatel vstupí na pracoviště k provádění řídící
a kontrolní činnosti bez ochranné pracovní pomůcky
stanovených postupem BOZP Objednatele nebo
technologickým postupem odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.10.

Pokud Dodavatel nedodrží povinnost označit
zaměstnance Dodavatele jeho obchodní firmou,
odpovídá smluvní pokuta částce ve výši 5.000 Kč za
každý jednotlivý případ;

5.2.11. Pokud Dodavatel nedodrží povinnost zaslat záznamy o
úrazu a odpracované hodiny dle bodu 1.1.5 e) odpovídá
smluvní pokuta částce ve výši 1.000 Kč za každý
jednotlivý případ
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5.2.12. Za zvláště hrubé porušení povinností Dodavatele, tj.
zejména:
a) nedostatečné zajištění výkopů (zejména: chybějící
označení výkopů; chybějící ohrazení výkopů;
nedodržení stanoveného svahování, úpravy dna a
ochrany před vodou; nedodržení stanovených
únikových cest z výkopů, nepovolené zatěžování hrany
výkopu, chybějící pažení výkopů nebo nedodržení
kvality projektovaného pažení výkopu); b) použití
nezpůsobilých pracovních konstrukcí
(žebříky, lešení apod.);
c) manipulace břemeny (vázání, doprava, vázací
prostředky, způsobilost obsluhy) způsobem
ohrožujícím bezpečnost manipulujících či ostatních
osob; a/nebo
d) nedodržení stanovených postupů skladování
materiálu (materiál hrozící sesutím, zavalením
apod.),
je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.2.13. Za hrubé porušení povinností Dodavatele, tj. zejména:
a) nezajištění otvoru, který by měl být z
bezpečnostních důvodů zajištěn (možnost
propadnutí materiálu, nářadí nebo osob);
b) doprava osob nezpůsobilými prostředky (části
strojů, jeřáby apod.);
c) nezajištění tlakových lahví;
d) nedodržení stanoveného označení a ohrazení
pracoviště;
e) absence lékárničky; a/nebo
f) používání
nezpůsobilých
elektrozařízení
(poškozené kabely, ruční nářadí, neplatné elektro
revize apod.),
je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 30.000 Kč za každý jednotlivý případ.

hospodářství), odpovídá smluvní pokuta částce ve
výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ;
e) nerespektování a neplnění povinností stanovených
Dodavateli v havarijních plánech Objednatelem, se
kterými byl Dodavatel prokazatelně seznámen,
odpovídá smluvní pokuta částce ve výši 30.000 Kč
za každý jednotlivý případ; a
f) použití mechanizačních prostředků poškozujících
životní prostředí ve výši, odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5.4. Fyzická bezpečnost
5.4.1. V případě porušení povinnosti Dodavatele používat při
vstupech do objektů Objednatele identifikační kartu
osoby (IDC), odpovídá smluvní pokuta částce ve výši
20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.4.2. V případě zneužití užívání IDC nebo jiného přístupového
prostředku (klíče apod.), odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 40.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.4.3. V případě, že Dodavatel poruší pravidla definovaná pro
samostatný vstup do objektu, odpovídá smluvní pokuta
částce ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5.4.4. Dodavatel bere na vědomí, že pokud poruší pravidla
definovaná pro samostatný vstup do objektů, je
Objednatel oprávněn odejmout Dodavateli právo
samostatného vstupu do objektu a tento akt se
nepovažuje za překážky způsobené Objednatelem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.7.2018

5.3. ŽP
5.3.1. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
za níže uvedené porušení plnění obecně závazných
platných právních předpisů ze strany Dodavatele:
a) nakládání s odpadem Dodavatele v rozporu se zák.
č. 185/2001 Sb. o odpadech, odpovídá smluvní
pokuta částce ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý
případ;
b) neplnění bodu (4) § 39 zák. č. 254/2001 Sb. o
vodách Dodavatelem (únik závadných látek do půdy
nebo vod), odpovídá smluvní pokuta částce ve výši
100.000 Kč za každý jednotlivý případ;
c) neplnění
základních povinností
Dodavatele
stanovené v § 4 až §13 zák. č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny (obecná ochrana přírody),
odpovídá smluvní pokuta částce ve výši
50.000 Kč za každý jednotlivý případ;
d) neplnění interních pravidel Objednatele pro oblast
ochrany životního prostředí, se kterými byl
Dodavatel prokazatelně seznámen (provozní řád
odpadového hospodářství, nakládání s chemickými
látkami a směsmi, provozní řád vodního
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Příloha č. 1:
Standard minimálních požadavků na pracovní a osobní ochranné pomůcky na pracovištích NET4GAS, s.r.o.
Administraticní budovy
Pracovní a osobní ochranné pomůcky nejsou vyžadovány

Provozní objekty (jednorázový vstup s doprovodem):
➢
Ochranná přilba
➢
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, minimálně tričko s krátkým rukávem

➢

Polobotková pevná obuv

Provozní objekty (samostatné provádení prací):
➢
Ochranná přilba
➢
Reflexní vesta nebo pracovní oděv s vysokou viditelností třída 1
➢
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, minimálně tričko s krátkým rukávem
➢
Bezpečnostní obuv kategorie S1 dle EN ISO 20 345
Provozní objekty (samostatné provádení prací) + Prostředí s rizikem nebezpečí výbuchu:
➢
Antistatická ochranná přilba
➢
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, blůza s dlouhým rukávem (obojí v nehořlavé a antistatické úpravě)
➢
Bezpečnostní obuv kategorie S1 dle EN ISO 20 345
Staveniště - Kontrolní a administrativní činnost na stavbě:
➢
➢
➢

Ochranná přilba
Reflexní vesta nebo pracovní oděv s vysokou viditelností třída 1
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, minimálně tričko s krátkým rukávem

➢

Polobotková pevná obuv

Staveniště - Stavební a montážní práce:
➢
Ochranná přilba
➢
Reflexní vesta nebo pracovní oděv s vysokou viditelností třída 1
➢
Kalhoty s dlouhými nohavicemi, minimálně tričko s krátkým rukávem
➢
Bezpečnostní obuv – minimální kategorie S3 dle EN ISO 20 345
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