PŘÍLOHA 1: Řízení výroby

Vodařská 7, 619 00 Brno

Dodatek do smlouvy s dodavateli vztahující se k EMS, BOZP a PO:
1) Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že Objednatel má zavedený a
certifikovaný Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009,
Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 a
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ČSN
OHSAS 18001:2008. Tyto systémy jsou sloučeny do Integrovaného systému řízení
(dále jen „ISŘ“).
2) Zhotovitel se zavazuje na všech Objednatelem předaných Pracovištích dodržovat
všechny požadavky ISŘ, vč. požadavků projektu, předem určených ČSN a
požadavku na dodržování dohodnutých technologických předpisů. Součástí jsou
rovněž požadavky předpisů na ochranu životního prostředí, požadavky hygienické,
bezpečnostní a požární ve smyslu platné legislativy, výše uvedených mezinárodních
norem a dokumentů a oprávněných požadavků Objednatele. Jedná se o dodržování
zejména níže uvedených požadavků.
3) Požadavky na plnění Zhotovitele z hlediska kvality Díla (QMS)
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Pracoviště stavební /nebo montážní/
deník, do kterého, v souladu s ustanoveními uvedenými ve vyhlášce č.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, části „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku
a jednoduchého záznamu o stavbě“, zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitu,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, odstranění všech vad a nedodělků apod. a údaje potřebné k posouzení
prací orgány státní správy pro výkon státního stavebního dohledu a ostatních
činností.
b. Povinnost vést stavební /montážní/ deník končí dnem odstranění všech vad a
nedodělků a po řádném předání Díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební
deník na Stavbě trvale k dispozici.
c. Denní zápisy do stavebního /montážního/ deníku provádí oprávněný zástupce
Zhotovitele, zejména jeho stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního
/montážního/ deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti též oprávnění
zástupci Objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a příslušné orgány
státní správy. Denní zápisy vyhotovuje Zhotovitel alespoň ve dvou průpisech, po
jednom pro každou Smluvní stranu.
d. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé Smluvní strany, musí
být do deníku zaznamenáno do 3 pracovních dnů.
e. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předával platná prohlášení o shodě na
všechny vybrané stavební materiály a výrobky ještě před jejich trvalým
zabudováním do Díla. Prohlášení o shodě musí být vydána dle právních předpisů
v platném znění - zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a dále podle
nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky označované CE.
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f. V případě jakýchkoliv pochybností ze strany Objednatele o kvalitě stavebního
materiálu a stavebních výrobků, je Zhotovitel povinen neprodleně zajistit
schůzku s kompetentním zástupcem firmy dodávající stavební materiál nebo
stavební výrobek.
g. Ve výjimečných případech a po předchozí vzájemné dohodě je možné předložit
platné prohlášení o shodě na stavební materiál nebo výrobek předat Objednateli
nejpozději při fakturaci za následující období.
4) Požadavky na plnění Zhotovitele v oblasti ochrany životního prostředí (EMS)
a. Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je zveřejněna na
www.terrabau.cz
b. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech
na životní prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.
c. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat
stavbyvedoucího nebo mistra objednatele a zajistit na své náklady nápravu
(asanaci apod.).
d. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy
zachycovat.
e. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými
předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před
jiným nežádoucím účinkem.
f. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla
vzniknou a zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění.
g. Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle
zákona o odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění
vzniklých odpadů.
h. Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před
znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným
nežádoucím účinkem.
i. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy
nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými
předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu,
odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.
j. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů
vzniklých při své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné.
k. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při
realizaci díla na stavbě k dispozici bezpečnostní listy.
l. Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci
nebo zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy.
m. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy na úseku ochrany
životního prostředí ve smyslu platné legislativy, zejména pak: zákon č. 356/2003
Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhlášku č. 232/2004 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o NCHLP. Platí, že při nakládání s
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen
chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se výstražnými symboly
nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a
standardními pokyny pro bezpečné zacházení.
n. Zhotovitel prohlašuje, že má proškolený personál pro provádění prací s
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nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, pro práci jsou k dispozici
bezpečnostní listy používaných přípravků a na vyžádání budou předloženy
Objednateli. V případě nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické,
toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní
označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 má
Zhotovitel vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a
ochraně životního prostředí při práci s těmito uvedenými chemickými přípravky.
Pravidla musí být volně dostupná na pracovišti a musí být předem projednána s
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o
odpadech); vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem
stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu
životního prostředí, dále zařazovat odpady podle druhů a kategorií, zajistit
předností využívání odpadů, odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit,
převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, shromažďovat
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do označených sběrných
nádob nebo obalů, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem, místa nakládání s nebezpečnými odpady vybavit
Identifikačními listy nebezpečných odpadů a vést průběžnou evidenci o
odpadech a způsobech nakládání s nimi. Provozní evidence odpadů musí být
předávána Objednateli průběžně.
Zhotovitel jako původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby
jejich využití nebo odstranění, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví
oprávněné osoby k jejich převzetí.
Dále je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti a požadavky zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní
zákon); vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu.
Bude-li Zhotovitel v rámci činnosti zacházet se závadnými látkami, je povinen
učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a
neohrozily jejich prostředí. V případě zacházení s nebezpečnými látkami ve
větším rozsahu, nebo když je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím
pro povrchové nebo podzemní vody, musí být vypracován Plán opatření pro
případy havárie a prováděny záznamy o provedených opatřeních. V ostatních
případech je Zhotovitel povinen dodržovat Havarijní plán stavby předaný
Objednatelem.
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Zhotovitel je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat
množství jím vypouštěných znečišťujících látek a plnit další povinnosti na úseku
ochrany ovzduší. V případě používání přípravků s obsahem těkavých
organických látek (VOC) – např. organická rozpouštědla, ředidla, impregnace,
barvy, lepidla, organické čisticí prostředky, penetrace je povinen Objednateli
předkládat bezpečnostní list těchto používaných přípravků a evidenci spotřeby.
Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 59/2006 Sb., o
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prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií
způsobených vybranými NCHLP).
Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti prevence závažných havárií
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky,
pokud je Dílo prováděno v objektu, kde jsou tyto látky umístěny.
Pokud Zhotovitel bude část Díla zajišťovat pomocí dalších osob je povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.
Pokud v důsledku neplnění povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce vznikne
Objednateli škoda, např. uložením sankce příslušnými správními orgány (ČIŽP
apod.), je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v plné výši.
Neplnění povinností Zhotovitele dle výše uvedeného bude posuzováno za
podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.

5) Požadavky na plnění Zhotovitele v oblasti BOZP, PO a BTZ
a. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do
práce až po opuštění práce a vést evidenci přestávek v práci. Při činnosti
prováděné hornickým způsobem se všechny osoby vstupující do podzemí
evidují. Je-li v podzemí současně více než deset osob, vede se o nich dvojí
nezávislá evidence. Je-li někdo pohřešován, neprodleně se po něm zahájí pátrání.
b. Vybavit všechny osoby, které vstupují na Pracoviště ochrannými prostředky,
které odpovídají ohrožení při realizaci Díla (ochranné reflexní vesty, ochranná
přilba, apod.).
c. Pokud nebude mít Zhotovitel k dispozici vlastní ochranné prostředky a pomůcky,
např. reflexní vesty, zavazuje se odebrat od Objednatele potřebný počet těchto
prostředků (s logem Objednatele) a to za úhradu. Nedodržení tohoto ustanovení
je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů a bude sankcionováno
dle Smlouvy.
d. V rámci dokumentace Zhotovitele vytvořit podmínky nebo určit nezbytná
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a všech osob na
Pracovišti.
e. Seznámit své subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené v
dokumentaci.
f. Dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce při
odevzdání Pracoviště.
g. Prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance na Pracovišti se zásadami BOZP
a s pracovními riziky, (písemnou formou) informovat Objednatele a ostatní
Zhotovitele na Pracovišti o rizicích, která vnikají jejich činností na Pracovišti.
h. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a předpisy na úseku bezpečnosti
práce, požární ochrany a ve smyslu platné legislativy, zejména pak: nařízení
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a MČDP;
nařízení vlády č. 201494/201001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu; nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších
požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, atd.;
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
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požadavcích na BOZP na staveništích; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek BOZP; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákon 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví; vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; vyhlášku č.
87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, vyhlášku č. 55/1996 Sb., o požadavcích k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, vyhlášku č. 202/1995 Sb., o
požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na
elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem, vyhlášku č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických
technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné
hornickým způsobem, vyhlášku č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických
zařízeních, vyhlášku č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a
plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
Zhotovitel je povinen zajistit v plném rozsahu požadavky uvedené v zákoně č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci – ustanovení § 12, písm. d) a § 13.
V případě, že taková situace nastane, předá odpovědný zaměstnanec Objednatele
odpovědnému zaměstnanci Zhotovitele plán BOZP, podle kterého se budou
všichni zaměstnanci Zhotovitele (i subdodavatelé Zhotovitele) řídit a oznámí mu
jména koordinátora BOZP. V případě, že se naplní ustanovení nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, příloha č. 5 je povinen Zhotovitel vypracovat a
předložit odpovědnému pracovníkovi Objednatele plán BOZP k posouzení.
Zhotovitel je dále povinen poskytovat účinnou součinnost s koordinátorem
BOZP na Díle, předávat mu včas informace, podklady pro zhotovení nebo
aktualizaci plánu BOZP. Je povinen brát v úvahu jeho podměty a pokyny
(ustanovení § 16, písmeno b).
Prokazatelně doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají
nebo mohou vzniknout při činnostech a technologiích prováděných dle předmětu
Díla, které zvolil (ustanovení § 16, písmeno b).
Zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a plán dodržovat (§ 16 písm. b)
zúčastňovat se kontrolních dnů Díla a postupovat podle dohodnutých opatření co
do rozsahu, lhůt a způsobů uvedených v plánu BOZP (ustanovení § 16, písmeno
b).
Pokud bude Zhotovitel zajišťovat část Díla pomocí dalších osob je povinen tuto
skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.
Pokud v důsledku neplnění povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce vznikne
Objednateli škoda, např. uložením sankce inspektorátem bezpečnosti práce nebo
jinými správními orgány, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v
plné výši.
Neplnění povinností Zhotovitele dle výše uvedeného bude posuzováno za
podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci mají předepsanou odbornou
kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro zadanou práci. Na požádání předloží
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potřebné doklady.
r. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje odpovídají příslušným technickým a
bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou
hladinu hluku a limitů, nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve
výfukových plynech.
s. Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat
stálý dozor po dobu prací, které takový dozor vyžadují (např. při práci spojené se
zvýšeným nebezpečím), a to jak na Staveništi tak i na veřejných komunikacích,
při práci stroje, při jeho pojíždění a couvání. Tato osoba, se nesmí zaměstnávat
ničím jiným než dozorem. Tato osoba je povinna a oprávněna vydávat pokyny k
zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí vyvolané
umístěním stroje dotýká.
t. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny nebezpečné překážky, které by svou
polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti
ostatních subdodavatelů.
u. Zhotovitel předloží zpracovaná rizika, kterými by mohl ohrozit bezpečnost
ostatních subjektů – prokazatelnou formou (například rizika při provádění
stavební činnosti – výkopy, svařování, práce se zdvihacím zařízením, činnost
prováděnou hornickým způsobem a další).
v. Zhotovitel požádá odpovědného zaměstnance Objednatele včas (tj. před
zahájením práce) o provedení bezpečnostních opatření, pokud by mohlo být
ohroženo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla
být ohrožena bezpečnost technických zařízení nebo budovy.
w. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí,
uložených pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá
upřesnění od odpovědného zaměstnance Objednatele.
x. Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na Díle, nesmí vstupovat
bez souhlasu určeného zaměstnance Objednatele do prostor určených jiným
subdodavatelům (vyčleněná pracoviště).
y. Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na Díle, nesmí vstupovat
bez souhlasu určeného zaměstnance Objednatele do výkopu, který provádí jiná
subdodavatelská společnost.
z. Zhotovitel, před zahájením prací, upozorní určeného zaměstnance Objednatele na
nebezpečí vyvolaná umístěním stroje na Staveništi, aby mohl včas uskutečnit
potřebná bezpečnostní opatření.
aa. Zhotovitel seznámí s výše uvedenými zásadami všechny další osoby, které s ním
budou Dílo uskutečňovat.
ab. Zhotovitel zajistí bezpečné ohrazení prováděného výkopu po celé jeho délce až
do doby dokončení zemních prací a uvedení terénu a komunikací do bezpečného
stavu. Pokud bude nutno ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. provádět ve
výkopu pažení, bere Zhotovitel tuto skutečnost na vědomí a okamžitě tak
provede.
ac. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou Dílo provádět podle rizik
pro prováděné činnosti, osobními ochrannými pracovními prostředky (například
ochranný pracovní oděv, pracovní rukavice, pracovní obuv s vyztuženou špičkou
a stélkou, ochrannou přilbu, ochranné brýle, ostatní osobní ochranné prostředky
budou zaměstnancům doplňovány před začátkem činnosti, například u svařování
– nehořlavé montérky, svářečská kukla a další OOPP dle rizik práce, v souladu s
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nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a platných zákonů).
ad. Zhotovitel má za povinnost nahlásit zástupci Objednatele každé poranění jeho
zaměstnance nebo poranění zaměstnance jeho subdodavatele, pokud pracovní
neschopnost zaměstnance překročí 3 kalendářní dny, nebo pokud bude poraněný
zaměstnanec, který utrpěl v souvislosti s činností Zhotovitele zranění na Stavbě,
hospitalizován v nemocnici déle jak 5 kalendářních dnů, nebo zaměstnanec
následkem poranění zemře. U činností prováděných hornickým způsobem má
dále Zhotovitel za povinnost nahlásit zástupci Objednatele pracovní úrazy životu
nebezpečné (s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční nebo takové
poškození zdraví včetně průmyslových otrav, které lékař označí za životu
nebezpečné; úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nasvědčuje
závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci. Dále
závažné úrazy hromadné, kdy při stejném úrazovém ději byly zraněny nejméně 3
osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více
než 10 osob; závažné úrazy způsobené elektrickým proudem, úrazy při nakládání
s výbušninami včetně přiotrávení osob výbuchovými zplodinami, úraz při
provozu těžního zařízení, při povolené dopravě osob na pásových dopravnících a
úmrtí osob v areálu nebo na pracovišti organizace, a to až do doby, než se vyloučí
vznik pracovního úrazu. Tyto skutečnosti má za povinnost Zhotovitel nahlásit
ihned odpovědné osobě Objednatele. Zhotovitel bude provádět šetření
pracovního úrazu na Stavbě Objednatele společně s Objednatelem, a sepsání a
odeslání formuláře o pracovním úrazu bude Zhotovitel provádět sám ve smyslu
nařízení vlády č. 201494/201001 Sb. Zhotovitel předá vyplněnou kopii formuláře
o pracovním úrazu odpovědné osobě Objednatele k založení.
ae. Zhotovitel může na Staveništi, v místě určeném Objednatelem, ukládat hořlavé
kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a
to za podmínek určených Objednatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin
se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit.
af. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty, oleje a případně jiné
nebezpečné chemické látky a přípravky (NCHLP) takovým způsobem, aby
nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k
zabránění kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O
případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat Objednatele.
ag. Pokud Zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo
životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení,
případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci,
informovat určeného zaměstnance Objednatele a dále podle možnosti upozornit
všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení
prací musí být proveden zápis.
ah. Určený zaměstnanec Objednatele seznámí Zhotovitele s riziky a místy ohrožení
na Staveništi.
ai. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek pro práci na veřejné komunikaci,
zajistí osvětlení překážek v komunikaci, zajistí umístění upozornění pro chodce,
případně dopravních značek a zajistí bezpečné přechody pro chodce.
aj. Jsou-li tyto skutečnosti Objednateli v okamžiku podpisu SOD známy, určený
odpovědný zaměstnanec Objednatele ještě před započetím prací seznámí
Zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s
jejich ochrannými pásy na Pracovišti. O tomto seznámení bude proveden zápis.
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ak. Objednatel má právo provádět namátkové kontroly dodržování bezpečnosti práce
a požární ochrany, životního prostředí u zaměstnanců Zhotovitele a na hrubé
porušení ihned upozorňovat odpovědného zaměstnance Zhotovitele. Rovněž tak
má právo provádět kontroly, zda zaměstnanci Zhotovitele nejsou pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek.
al. Objednatel má právo při opakovaném porušení bezpečnosti práce u zaměstnanců
Zhotovitele tohoto zaměstnance vykázat ze Stavby a krátit Zhotovitele na
fakturované částce za prováděný výkon o předem dohodnutou částku.
Zhotovitel je povinen:
1) Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je zveřejněna na
www.terrabau.cz
2) Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na
životní prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.
3) Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií
pro případ úniku závadných látek do životního prostředí.
4) V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat
stavbyvedoucího nebo mistra objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci
apod.).
5) Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat.
6) Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými
předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před
jiným nežádoucím účinkem.
7) Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla
vzniknou a zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění.
8) Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle
zákona o odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění
vzniklých odpadů.
9) Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před
znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím
účinkem.
10) Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy
nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy.
Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou
osobou a symbolem nebezpečnosti.
11) Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů
vzniklých při své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné.
12) Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci
díla na stavbě k dispozici bezpečnostní listy.
13) Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci
nebo zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy.
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