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1 Účel  

1. Tyto Závazné podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích 
osob a jejich subdodavatelů pro společnost Green VHsys, s.r.o.  

2. Tyto Závazné podmínky jsou nedílnou přílohou obchodní smlouvy, na základě které 
vykonává externí osoba, tj. právnická nebo fyzická osoba, ve smlouvě označená jako 
zhotovitel požadované činnosti, poskytuje služby a vykonává práce, které jsou předmětem 
plnění dle takové obchodní smlouvy, ve smlouvě označenou jako objednatel (též odběratel, 
kupující apod.) a jsou považovány za písemnou dohodu pro koordinaci prováděných opatření 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"), požární ochrany (dále jen 
"PO") a ochrany životního prostředí (dále jen "ŽP"), a postupu k jejich zajišťování.  

3. Externí osoby, které budou vykonávat smluvně sjednanou činnost, nesmí tuto svou činnost 
zahájit, pokud nebudou prokazatelně seznámeny s těmito Závaznými podmínkami a s 
dalšími zásadami BOZP a PO, jakož i s předpisy o ochraně majetku a ŽP. 

 
1.1 Pojmy 

 
Objednatel – Green VHsys, s.r.o. (dále jen „GREEN“) 
 
Smluvní partner – právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost pro GREEN vč. jeho 
případných poddodavatelů. 
 
Odpovědný pracovník GREEN – pracovník GREEN uvedený ve smlouvě za stanovenou oblast příp. 
pracovník stanovený za oblasti uvedené v příloze č. 2. 
 
 
1.2 Použité zkratky 

 
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky  
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

PO Požární ochrana  
OŽP Ochrana životního prostředí  

GREEN Green VHsys, s.r.o. 
 
 
1.3 ODPOVĚDNOSTI, POVINNOSTI A PRAVOMOCI  

− smluvní partner je povinen řídit se, při všech činnostech, příslušnými ustanoveními 
platných právních a ostatních předpisů v oblastech BOZP, PO, OŽP, přičemž zodpovídá za 
činnost všech svých zaměstnanců.  

− smluvní partner je povinen oznámit, v souladu se smlouvou, veškeré informace k naplnění 
povinnosti objednatele/zadavatele stavby v souladu s právním předpisem (zákon č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) smluvní partner je povinen zajistit, aby jeho 
zaměstnanci dodržovali a plnili povinnosti stanovené právními a ostatními předpisy v oblasti 
BOZP, PO a OŽP a dodržovali stanovené příkazy a zákazy z nich vyplývající.  

− smluvní partner je povinen na požádání odpovědného pracovníka Green VHsys, s.r.o. (dále jen 
GREEN) předložit doklady prokazující naplnění požadavků právních předpisů, jakož i dalších 
vnitřních předpisů daného pracoviště, dále je povinen zajistit naplnění povinnosti předkládat na 
vyzvání příslušných zaměstnanců identifikační karty osob a vozidel.  

− smluvní partner nepřipustí práci svých zaměstnanců, nesplňují-li kvalifikační předpoklady 
a požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost stanovenou právními a ostatními 
předpisy a/nebo v případě, že tyto předpoklady a požadavky není možné prokázat.

 
− smluvní partner nesmí používat při práci přístroje, nářadí, stroje, zařízení a konstrukce v 

nevyhovujícím technickém stavu a bez potřebných revizí a kontrol v souladu s 
požadavky právních a ostatních předpisů a/nebo pokud tyto není možné prokázat.  
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− smluvní partner je povinen počínat si tak, aby svým jednáním nezavdal příčinu ke vzniku 
nehodových událostí (požár, výbuch, poškození zdraví - pracovní úrazy, únik chemických 
látek do životního prostředí, škody na majetku, dopravní nehoda apod.) a dojde-li k takovéto 
události, neprodleně bez zbytečných odkladů ji oznámí, odpovědnému pracovníkovi GREEN.  

− smluvní partner zajistí označení všech předaných objektů, pozemků a pracovišť, které 
používá jako montážní, skladovací, manipulační apod. a to tabulkou s názvem 
smluvního partnera a jménem odpovědné osoby smluvního partnera.  

− smluvní partner na předaných objektech, pozemcích a pracovištích zajistí označení 
nebezpečných míst, označení příkazů a zákazů pomocí značek, signálů a požárně 
bezpečnostního značení.  

− smluvní partner zajistí označení všech svých zaměstnanců názvem (logem) firmy a dále 
zajistí, že zaměstnanci pracující v areálech společností budou mít u sebe platnou 
identifikační kartu.  

− smluvní partner je povinen vést evidenci přítomnosti všech svých zaměstnanců na 
pracovišti. Evidence musí obsahovat údaje o zaměstnavatelích zaměstnanců. Smluvní 
partner na výzvu zpřístupní tuto evidenci odpovědným pracovníkům GREEN. 

 
1.4 Školení 
 

− před zahájením prací musí být odpovědný pracovník smluvního partnera proškolen a 
informován o důležitých opatřeních a skutečnostech týkající se oblastí řízení prací, 
oblastí BOZP, PO, OŽP a havarijní připravenosti v GREEN.  

− školení provádí odpovědný pracovník GREEN.  
− odpovědný pracovník smluvního partnera, případně vedoucí práce, který absolvuje školení, je 

povinen provést školení všech zaměstnanců smluvního partnera v jazyce, kterému rozumějí a 
to před zahájením činností. O tomto školení je povinen vést dokumentaci tzn. sepsat záznam.  

− platnost školení je 1 rok s platností k datu školení. 
 

 

2 POVINNOSTI SMLUVNÍHO PARTNERA PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI  
− písemně informovat odpovědného pracovníka GREEN o rizicích a opatřeních ke snížení jejich 

účinků v oblasti BOZP a OŽP a o rizicích v oblasti PO vyplývajících z jeho činností nebo 
činností subdodavatele.  

− nahlásit odpovědnému pracovníkovi GREEN druh, množství, počet, umístění a 
způsob manipulace a skladování chemických látek a směsí, tyto látky a materiály.  

− předat odpovědnému pracovníkovi GREEN bezpečnostní listy, příp. požárně technické 
charakteristiky (dle vyhl. č. 246/2001 Sb.) chemických látek a směsí, používaných, 
vyráběných, zpracovaných nebo skladových látek a materiálů nutných ke stanovení 
preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku a tyto mít k dispozici. 

 
− oznámit odpovědnému pracovníkovi GREEN předpokládanou produkci odpadů a projednat 

s ním způsob nakládání s nimi.  
− zahájení a ukončení prací musí být vždy oznámeno odpovědnému zaměstnanci 

GREEN, uvedeného ve smlouvě. 
 
3 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

− smluvní partner je povinen přijmout všechna opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním i cizím 
zaměstnancům a dalším osobám a je povinen spolupracovat při stanovení a naplnění požadavků 
právních a ostatních předpisů. Je povinen provádět vlastní prokazatelnou kontrolní činnost. K 
základním opatřením k provedení bezpečné práce je myšleno stanovení požadavků na provedení 
bezpečné práce (potřebné technologické nebo pracovní postupy, Plán BOZP na staveništi, 
vyhodnocení rizik pro určení potřebných OOPP, požadavek na zajištění, požadavky

 
na odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, požadavky na kontroly a revize 
zařízení apod.),  

− budou-li na pracovištích prováděny práce v rozsahu stanoveném § 14, odst. 1 a § 15, odst. 1 
a 2 zákona č. 309/2006 Sb., řídí se vykonávání těchto prací tímto zákonem a prováděcími 
předpisy. Pro tyto práce určuje GREEN v souladu s právním předpisem koordinátora BOZP 
na staveništi. Postup prací se bude v souladu s právním předpisem řídit Plánem BOZP. 
Pokud není smlouvou upraveno jinak, Plán BOZP zpracovává před zahájením prací smluvní 
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partner ve spolupráci s odpovědným pracovníkem GREEN, není-li s koordinátorem BOZP 
stanoveno jinak.  

− transportní a zdvihací zařízení (nákladní výtahy, jeřáby apod.) je povoleno používat pouze po 
splnění místních požadavků a se souhlasem provozovatele. Je zakázáno tato zařízení 
obsluhovat bez požadované kvalifikace a bez dodržování bezpečnostních zásad pro práci na 
zařízení.  

− zaměstnanec smluvního partnera je povinen podrobit se na výzvu odpovědného pracovníka 
GREEN dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo zkoušce na přítomnost jiných 
návykových látek.  

− smluvní partner je povinen zajistit na svých pracovištích prostředky pro poskytování 
a přivolání první pomoci v souladu s požadavkem právního předpisu.  

− smluvní partner je povinen v případě provádění prací, při kterých dochází k zatěžování nebo 
úpravě ocelových konstrukcí (pochozí lávky, plošiny, ochozy, roštové podlahy atd.) a to 
zejména při stavbě lešení, ukládání materiálu apod., prokazatelně projednat s odpovědným 
pracovníkem GREEN způsob zajištění bezpečnosti především s ohledem na únosnost těchto 
konstrukcí.  

− smluvní partner je povinen řídit se Místními provozními předpisy, které mu byly pro 
příslušné pracoviště předány.  

− smluvní partner je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné 
pracovní prostředky podle druhu vykonávané činnosti nebo tam, kde je to stanoveno 
bezpečnostním značením.  

− pokud je předmětem činnosti smluvního partnera montáž/demontáž nebo užívání 
dočasných stavebních konstrukcí (dále jen lešení), musí smluvní partner splňovat 
požadavky právních předpisů a technických norem. Činnosti spojené s montáží nebo 
demontáží lešení musí osobně řídit odborně způsobilá osoba smluvního partnera, pověřená 
k této činnosti. Pro montáž/demontáž lešení musí být k dispozici průvodní dokumentace 
(návod výrobce), případně individuální výpočet pevnosti a stability. Lešení musí být 
označeno samostatnou identifikační tabulkou, s uvedením základních údajů o lešení (tzn. 
typ lešení, únosnost, provozovatel apod.), údaje o osobě provádějící montáž/demontáž 
lešení včetně kontaktu na tuto osobu, údaje o předání/převzetí lešení do užívání včetně 
podpisů předávajících a přebírajících osob, údaje o provádění pravidelných kontrol lešení.  

− při práci na technologických zařízeních je smluvní partner prostřednictvím vedoucího práce 
povinen osobně oznámit zahájení a ukončení prací včetně přerušení prací, a to u odpovědného 
pracovníka GREEN. Za přerušení práce se pro účely ohlašování nepovažuje přestávka kratší 
než 8 hodin, pokud není objednatelem prokazatelně stanoveno jinak.  

− ve všech objektech a jejich částech je zakázáno kouření a rozdělávání otevřeného ohně. 
Kouření je povoleno jen na předem stanovených a označených místech pro kouření.  

− zaměstnanci zhotovitele mohou používat sociální a hygienická zařízení v daném objektu, 
ve kterém vykonávají práce po souhlasu odpovědného pracovníka GREEN. 

 
− v případě nutnosti používat jiná sociální zařízení je nutno kontaktovat vedoucího 

příslušného útvaru nebo obsluhu objektu. 
 
4 Všeobecné podmínky Požární ochrany  

− smluvní partner je povinen nahlásit odpovědným pracovníkům GREEN zahájení, přerušení a 
ukončení prací, u nichž hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u 
nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle NV č. 406/2004 Sb. S odpovědným pracovníkem 
GREEN předem projednat způsob zajištění požární bezpečnosti včetně navržení požárně

 
bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Smluvní 
partner je povinen řídit se stanovenými opatřeními.  

− smluvní partner oznámí odpovědnému pracovníkovi GREEN začlenění prováděných činností 
do kategorií dle míry požárního nebezpečí.  

− smluvní partner má povinnost v případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého 
požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit odpovědnému pracovníkovi GREEN.  

− vedoucí práce smluvního partnera při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním 
nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů při provádění těchto činností.  
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− smluvní partner je povinen zajistit předepsaný průjezdní profil na komunikacích v areálech 
GREEN. Případné změny průjezdních profilů v důsledku stavebních nebo jiných prací musí 
smluvní partner ohlásit příslušnému zaměstnanci GREEN.  

− smluvní partner musí prokazatelně nahlásit obsluze EPS činnost v prostorách 
chráněných hlásiči EPS a ve spolupráci s odpovědným pracovníkem GREEN učinit 
opatření proti způsobení planého poplachu.  

− smluvní partner musí vybavit pracoviště, na kterém provádí činnosti, při kterých hrozí riziko 
vzniku požáru, vlastními funkčními věcnými prostředky PO a dalšími prostředky PO 
(hadice, proudnice apod.) v potřebném množství.  

− smluvní partner má povinnost zpracovat před zahájením provádění činností se zvýšeným 
nebo s vysokým požárním nebezpečím v potřebném rozsahu dokumentaci Požárně 
bezpečnostní opatření nebo Příkaz „V“ pro činnosti s nebezpečím výbuchu ve 
stanovených prostorách. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje také na dokumentaci o 
ochraně před výbuchem, zpracované podle posouzení rizik výbuchu.  

− smluvní partner nesmí zneužívat nebo jinak nesnižovat účinnost zařízení a prostředků požární 
ochrany včetně použitelnosti únikových cest a východů. Před započetím provádění prací, při 
kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u nichž hrozí riziko 
vzniku výbuchu dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., musí být s odpovědným pracovníkem 
GREEN písemně stanovena požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření. Tato opatření jsou pro smluvního partnera závazná. Smluvní partner a 
jeho zaměstnanci jsou povinni seznámit se s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, 
které může být spojeno s výkonem pracovních činnosti, s nouzovými východy, únikovými 
cestami, s umístěním věcných prostředků PO a požárně bezpečnostním zařízením. 

 
4.1 Zajištění podmínek PO na předaných/převzatých pracovištích 

nebo na pracovištích v pronájmu 
 

− na prokazatelně převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje 
smluvní partner požární ochranu samostatně.  

− smluvní partner před zahájením provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s 
vysokým požárním nebezpečím zajistí školení zaměstnanců a odbornou přípravu osob 
zařazených do preventivních požárních hlídek v souladu s požadavky právních předpisů.  

− zaměstnanci smluvního partnera, kteří se s jeho vědomím zdržují nebo pracují na jím 
převzatých pracovištích, jsou povinni přiměřeně znát a dodržovat dokumentaci 
požární ochrany.  

− při provádění prací, při kterých hrozí riziko vzniku požáru, dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., anebo, u 
nichž hrozí riziko vzniku výbuchu dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb., musí smluvní partner stanovit 
požárně bezpečnostní opatření nebo zvláštní požárně bezpečnostní opatření nebo opatření na 
ochranu před výbuchem ve spolupráci s odpovědným pracovníkem GREEN. 

 
4.2 Předávání/přebírání pracovišť 
 

− předání a převzetí pracoviště smluvnímu partnerovi bude provedeno prokazatelně zápisem do 
Stavebního/Montážního deníku, nebo samostatným předávacím protokolem. Předání a převzetí 
pracoviště k realizaci díla na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle 
zvláštního právního předpisu (zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) bude dále 
provedeno samostatným předávacím protokolem. Je-li předáváno pracoviště se zajištěním, 
je součástí předání fyzické předvedení zajištění pracoviště.  

− součástí předávání pracoviště je seznámení odpovědného pracovníka smluvního partnera  
s provozními skutečnostmi, které mohou mít vliv na provádění činností a na bezpečnost 
osob a dále informování o místních rizicích a omezeních, vyplývajících z místních 
nestandartních stavů.  

− smluvní partner je povinen prostřednictvím odpovědného pracovníka řádně označit převzaté 
pracoviště ohraničit pracoviště vhodným způsobem (například bezpečnostní výstražnou 
páskou). V případě, že smluvní partner provádí práce, při kterých může dojít k poškození 
zdraví dalších sob, je vedoucí práce povinen označit příslušná rizika označit bezpečnostními 
tabulkami.  

− na převzatých pracovištích smluvní partner zajišťuje péči o BOZP samostatně ve smyslu 
platných, obecně závazných právních předpisů a zajišťuje koordinaci s dalšími partnery, 
kteří na pracoviště vstupují. Tyto úkony zajišťuje prostřednictvím odpovědného pracovníka. 
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Smluvní partner je v těchto případech dále povinen s ostatními partnery zajistit dohodu o 
pověření určeného zaměstnavatele ke koordinaci bezpečnostních opatřeních. 

 
− smluvní partner je povinen po ukončení činností zpět předat pracoviště 

příslušnému pracovníkovi GREEN a to v řádném stavu. 
 
4.3 Mimořádné události a Pracovní úrazy 
 

− Každá mimořádná událost v souvislosti s realizací díla včetně pracovních úrazů musí být 
oznámena na tel. číslo +420 725 430 507 a odpovědnému pracovníkovi GREEN.  

− Poskytnutí první pomoci musí být zajištěno školeným zaměstnancem zhotovitele.  
Pro poskytnutí první pomoci je možno využít lékárniček a dalšího zdravotnického 
vybavení, které je umístěno na pracovišti.  

− V případě potřeby Zdravotnické záchranné služby volejte z kteréhokoliv telefonu přímo na 
číslo 155 - Zdravotnická záchranná služba (112 – Integrované bezpečnostní centrum IBC) 
a oznamte tuto událost na tel. číslo +420 725 430 507.  

− Pro zdolávání požáru jsou na pracovištích rozmístěny hasicí přístroje a hydranty s jejichž 
konkrétním umístěním seznámí odpovědný pracovník GREEN.  

− V případě vzniku požáru nebo havárie volejte z kteréhokoliv telefonu přímo na číslo 150 
Hasičský záchranný sbor (112 – Integrované bezpečnostní centrum IBC)  a poté tel. číslo 
+420 725 430 507.  

− smluvní partner je povinen neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci GREEN všechny 
pracovní úrazy, které se stanou pří výkonu činností a to i jejich dodavatelům.  

− objasnění příčin a okolností úrazu provádí odpovědný pracovník GREEN. Smluvní partner se 
může účastnit prostřednictvím příslušného zaměstnance provádění těchto úkonů.  

− evidenci úrazů, sepsání záznamů o úrazu provádí odpovědný pracovník GREEN a 
oznamování pracovního úrazu orgánům a institucím dle nařízení vlády č. 201/2010 
Sb. provádí smluvní partner. 

 

4.4 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na strojních a technických zařízení 
 

− smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace se strojním a 
technickým zařízením GREEN bez příslušné kvalifikace a souhlasu GREEN ve formě 
písemného povolení.  

− smluvní partner je povinen koordinovat své činnosti v souladu se způsobem a časem zajištění a 
odstavení zařízeni, které je částečně nebo trvale provozováno. Smluvní partner musí vzít 
v úvahu také ohrožení od jiného provozovaného zařízení, pokud své činnosti 
provádí v prostoru ohroženém tímto zařízením.  

− práce na strojních a technických zařízeních nesmí být prováděny na nezajištěném zařízení. 
Za zajištění zodpovídá odpovědný pracovník GREEN. Práce na zařízení je možné zahájit až 
po jeho řádném zajištění. V případě, že vzniknou v průběhu prací pochybnosti o zajištění
zařízení, je smluvní partner povinen přerušit práce a tyto skutečnosti oznámit 
příslušnému odpovědnému pracovníkovi. 

 
4.5 Součinnosti při zajišťování bezpečnosti na elektrických zařízeních 
 

− smluvní partner je povinen dodržovat zákaz jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením 
GREEN, zákaz práce a pohybu v blízkosti elektrického zařízení a zákaz práce v ochranném 
pásmu elektrického vedení bez písemného souhlas odpovědného pracovníka GREEN.  

− práce na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti musí být prováděny pouze na zajištěném 
pracovišti. Zajištění a odjištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení smluvní partner 
požaduje pouze prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka GREEN.  

− zajišťování a odjišťování pracoviště pro práci na elektrickém zařízení vn nebo vvn nebo v 
jeho blízkosti provádějí pouze zaměstnanci GREEN. Zajištění nebo odjištění pracoviště 
potvrdí smluvnímu partnerovi svým podpisem příslušný zaměstnanec GREEN.  

− požadavky smluvního partnera musí být dokumentovány. Zápisy o požadavcích se 
provádí pomocí pracovního příkazu nebo do stavebního deníku.  

− při práci na elektrickém zařízení vn nebo vvn nebo v jejich blízkosti je vždy nutné mít 
vypsaný příkaz "B" odpovědným pracovníkem GREEN nebo provozovatelem zařízení v 
rozsahu platných předpisů.  
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− zajištění a odjištění pracoviště pro práci na elektrickém zařízení nn (nízké napětí) při 
provádění běžné údržby může smluvní partner provádět svými zaměstnanci sám, a to se 
souhlasem odpovědného pracovníka GREEN, pokud jsou případy, kdy lze takto postupovat, 
způsob a podmínky jsou podrobně dohodnuty ve smlouvě.  

− jakmile během prací vznikne podezření, že zajištění není zcela v pořádku (např. není  
v souladu se zajišťovacím příkazem), je nutno okamžitě práce přerušit a zajištění 
nechat zkontrolovat odpovědným pracovníkem GREEN.  

− před zahájením prací na elektrickém zařízení doloží smluvní partner příslušnému zaměstnanci 
GREEN požadovanou odbornou způsobilost svých zaměstnanců podle vyhlášky č. 50/1978 
Sb.  

− odpovědný pracovník GREEN provede prokazatelné proškolení a seznámení odpovědného 
pracovníka smluvního partnera na pracovišti, kde provádí činnost, s příslušnými místními 
provozními a pracovními předpisy v rozsahu nezbytném pro výkon práce. Tento vedoucí 
práce smluvního partnera provede neprodleně prokazatelné proškolení a seznámení všech 
svých zaměstnanců, kteří se zúčastní prací, se všemi výše uvedenými předpisy. Vedoucí 
pracovní skupiny smluvního partnera musí být trvale přítomen na pracovišti a nesmí jej opustit 
před ukončením (přerušením) činností. Opustit pracoviště může, až když je toto zajištěno proti 
vstupu osob a zajištěno proti nežádoucí manipulaci. V případech, kdy je pro práce  
v souvislosti s elektrickým zařízením stanoven dozor, odpovídá za zajištění bezpečnosti 
tento dozor.  

− pracovní postupy pro práce na elektrickém zařízení zpracované smluvním 
partnerem schvaluje odpovědný pracovník GREEN. 

 
− neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení nesmí být prováděny bez předchozího 

písemného souhlasu odpovědného pracovníka GREEN. Práce musí být prováděny v souladu  
s podmínkami, které k tomu účelu stanovuje odpovědný pracovník GREEN. 

 
5 Zásady ochrany životního prostředí  

− smluvní partner GREEN je povinen provádět veškeré činnosti tak, aby nedocházelo  
k porušování právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblasti 
nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami nebo látkami obsaženými ve směsích 
a při ochraně ovzduší a klimatu a předpisů na ochranu přírody a krajiny.  

− pokud smluvní partner provozuje v areálu GREEN zařízení uvedené v příloze č. 1 zákona č. 
76/2002 Sb., o integrované prevenci, musí provozovat toto zařízení jen v souladu s platným  
integrovaným povolením. Žádost o integrované povolení a případná oznámení 
změn v provozu těchto zařízení budou před podáním žádosti na správní úřady 
projednány s odpovědným pracovníkem GREEN. 

 
− smluvní partner shromažďuje, třídí, skladuje, přepravuje, odstraňuje, zajišťuje proti zcizení 

nebo předává k odstranění odpady vznikající jeho činností na své náklady a na svoji 
odpovědnost, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s 
odpady a s interními předpisy GREEN. Místa pro shromažďování a skladování odpadů 
určuje příslušný zaměstnanec GREEN.  

− smluvní partner nesmí shromažďovat, soustřeďovat a skladovat odpady, které vznikly jeho 
činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na 
tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro GREEN a nesmí ukládat takovýto 
odpad mimo vyhrazená a určená místa.  

− veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit ŽP nebo zdraví osob, 
musí být uloženy tak, aby neohrozily ŽP a zdraví lidí a musí být zabezpečeny proti 
neodborné manipulaci, zneužití a úniku.  

− GREEN má právo požadovat odstranění odpadů nalezených na předaných pracovištích, 
jejichž původce nebyl zjištěn, u toho smluvního partnera, jemuž byl poskytnut objekt, ve 
kterém nebo v jehož okolí byl odpad nalezen v době zjištění bez ohledu na skutečného 
původce odpadu.  

− pokud smluvní partner musí v areálu stavby GREEN použít nebezpečné chemické látky a 
přípravky s akutní toxicitou kat. 1 a 2, musí mít nakládání s těmito látkami zajištěno 
prostřednictvím osoby odborně způsobilé v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s 
těmito látkami. 
Dále je povinen prokázat způsobilost (proškolení) svých zaměstnanců k nakládání s 
těmito látkami.  
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− smluvní partner nesmí na předaném pracovišti znečišťovat ovzduší spalováním 
hořlavých látek nebo prašností svých činností.  

− odstranění všech použitých obalů, včetně obalů od chemických látek a směsí, a radioaktivních 
látek, které vzniknou činností smluvního partnera, zajistí smluvní partner v souladu s platnými 
právními předpisy a s předanými předpisy, a to na vlastní náklady a na svoji odpovědnost.  

− smluvní partner nesmí do areálu GREEN a na předané pracoviště vnášet odpady, použité 
chemické látky a přípravky za účelem jejich odložení.  

− smluvní partner nesmí znečišťovat komunikace a další plochy na předaném pracoviště a v 
areálu GREEN a poškozovat zeleň.  

− v případě vzniku havárie (mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod) je povinen smluvní partner činit bezprostřední 
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Havárii musí oznámit kontaktní osobě 
dle pokynů pro případ vzniku mimořádné události a dále odpovědnému pracovníkovi GREEN.  

− pokud je smluvní partner GREEN dodavatelem (prodejcem) výrobků, které podléhají 
zpětnému odběru nebo oddělenému sběru elektroodpadu dle platných právních předpisů pro 
ochranu ŽP při nakládání s odpady, je povinen dohodnout s odpovědným pracovníkem 
GREEN v lokalitě podrobnosti zpětného odběru těchto výrobků resp. podrobnosti odděleného 
sběru elektroodpadu (tzn. určení konkrétního místa a způsobu zajištění v lokalitě, kde se 
bude zpětný odběr použitých výrobků resp. oddělený sběr elektroodpadu realizovat).  

− smluvní partner je povinen zajistit při svých činnostech prostředky pro likvidaci 
nehodových událostí v souvislosti s OŽP. 

 
5.1 Požadavky na bezpečnost při dopravě a přístupové cesty 
 

− smluvní partner je povinen při provozu vozidel dodržovat místní dopravně bezpečnostní 
předpisy a značení (svislé dopravní značky, vodorovné dopravní značení apod.).  

− doprava a provoz vozidel na komunikacích v areálech staveb GREEN se řídí dopravními 
pravidly silničního provozu ČR.  

− provozovat lze pouze dopravní prostředky nebo samojízdné stroje a zařízení, které 
splňují požadavky bezpečného provozu.  

− Vstup nebo vjezd zaměstnancům zhotovitele do areálů GREEN je dovolen jen se svolením 
objednatele (bližší informace podá odpovědná osoba objednatele). 

 
− Vstup nebo vjezd zaměstnancům zhotovitele do objektů umístěných na území jiných 

právních subjektů je povolen pouze se souhlasem těchto subjektů (bližší informace podá 
odpovědná osoba objednatele).  

− Do objektů s vlastním vstupem je dovoleno vjíždět nebo vstupovat pouze se 
souhlasem příslušného vedoucího útvaru a s vědomím obsluhy objektu.  

− Zaměstnancům zhotovitele je zakázáno bez doprovodu odpovědného pracovníka 
vstupovat do objektů, které nejsou předmětem smlouvy.  

− Zaměstnancům zhotovitele je zakázáno vstupovat do areálů, kde dochází k výkonu činností 
nebo objektů GREEN s alkoholem nebo pod jeho vlivem nebo pod vlivem jiných 
návykových látek. 

 
5.1.1 Pořádek na pracovišti  

− smluvní partner zodpovídá při veškeré své činnosti za udržování pořádku na pracovišti.  
− smluvní partner se zavazuje využívat mimo pracoviště jen objekty, které mu byly určeny.  
− smluvní partner bude prostory a objekty udržovat volné od všech překážek, které nejsou 

nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladní nebo odstraní jakékoliv nadbytečné materiály, 
montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při činnosti.  

− smluvní partner nesmí svou činností znečišťovat pracoviště a zajistí okamžitý úklid 
příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v 
důsledku jeho činnosti.  

− po ukončení činnosti je povinností smluvního partnera předat pracoviště (objekt, areál)  
v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních 
zařízení odpadů apod. 

 
5.2 Kontrola dodržování pravidel, smluvní sankce 
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− dodržování ustanovení Pravidel je kontrolováno odpovědnými pracovníky GREEN. Tito 
příslušní zaměstnanci mají oprávnění kontrolovat a ověřovat i totožnost kontrolovaných osob 
a vyzývat je k podrobení se dechové zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiných 
návykových látek.  

− smluvní partner je povinen umožnit příslušným zaměstnancům GREEN přístup do všech 
prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s 
předmětem kontroly.  

− porušení ustanovení těchto Pravidel ze strany smluvního partnera nebo ze strany jeho 
zaměstnanců (způsobené např. také nečinností nebo nedbalostí), může být důvodem  
k uplatnění smluvní sankce ze strany GREEN (viz příloha č. 1). Uplatněním sankce se 
GREEN nezříká případného nároku na náhradu škody, která bude prokázána v souvislosti  
s porušením těchto Pravidel nebo nákladů spojených s odstraněním škod, které 
způsobil smluvní partner nebo zaměstnanci smluvního partnera.  

− smluvní sankce je uplatňována formou faktury v souladu se smluvními podmínkami. 
 

− příslušný odpovědný pracovník GREEN je oprávněn zastavit provádění takové činnosti, které 
by bylo v rozporu s platnými právními a ostatními předpisy nebo těmito Pravidly, a to až  
do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. Odpovědný pracovník GREEN je 
dále oprávněn vykázat z provádění činností nežádoucí osoby. Náklady spojené se 
zastavením činností nebo vykázáním nežádoucí osoby nese smluvní partner, u kterého ke 
zjištění nebo zastavení činnosti došlo. 

 
5.3 Zakázané práce  
Smluvnímu partnerovi je obecně zakázáno:  

− vnášení nebo požívání alkoholických nápojů na pracovišti, omamných látek a vstup pod 
jejich vlivem na pracoviště,  

− držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny,  
− provádění prací smluvních partnerů bez technologického postupu a bez písemného 

předání pracoviště,

 
− provádění prací bez odborné a zdravotní způsobilosti,  
− kouření na pracovišti mimo vyhrazená místa. Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech 

pronajatých smluvnímu partnerovi. Smluvní partner nemá právo zřizovat nová místa 
pro kouření bez souhlasu GREEN,  

− používání chemických látek a směsí, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány,  
− vstupování zaměstnancům smluvního partnera do prostorů a objektů, které nejsou určeny 

k jejich činnosti,  
− přetěžování, změny nebo úpravy ocelových konstrukcí bez vědomí odpovědného pracovníka  

GREEN,  
Další zákazy jsou stanoveny místními podmínkami a jsou označeny příslušnými 
bezpečnostními značkami. 

 
5.4 Hospodaření s energiemi  

Společnost Green VHsys, s.r.o. má zaveden a certifikován systém managementu hospodaření s 
energií dle normy ČSN EN ISO 50001. Smluvní partner bude veškeré práce provádět v souladu s 
obecně známými zásadami hospodaření s energií (např. zhasínat světla a vypínat spotřebiče a 
zařízení, které se právě nepoužívají; úsporně zacházet s energiemi – vodou, elektřinou, plynem 
aj.; pro práci vybírat úsporné spotřebiče, ruční elektrické nářadí, zařízení apod.) a v souladu s 
nastaveným systémem hospodaření s energií v GREEN. 
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Příloha č. 1 Sazebník pokut  

A Požární ochrana Za každý zjištěný případ 
 

   
 

A1 Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace 
10 000,- Kč  

 
GREEN při provádění prací s rizikem vzniku požáru.  

  
 

   
 

A2 Porušení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění  
 

 vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění a NV č. 
10 000,- Kč  

 
406/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky na zajištění bezpečnosti a  

  
 

 ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
 

   
 

A3 Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo  
 

 výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně  
 

 navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně 10 000,- Kč 
 

 bezpečnostních opatření  
 

 nebo jejich nedodržení.  
 

   
 

A4 Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků  
 

 sloužících na ochranu před požáry, znemožnění přístupu k nouzovým  
 

 východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické 10 000,- Kč 
 

 energie, plynu a vody a  
 

 k prostředkům požární ochrany.  
 

   
 

B Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Za každý zjištěný případ 
 

   
 

B1 Nedodržení povinností při poskytování, používání a při kontrolách 5 000,- Kč  

 používání OOPP. Nepoužití předepsaných OOPP.  

  
 

   
 

B2 Nezajištění podmínek BOZP při práci ve výškách a nad hloubkou dle NV 
20 000,- Kč  

 
č. 362/2005 Sb.  

  
 

   
 

B3 Nedodržování pravidel BOZP, během provádění činností, stanovené 
10 000,- Kč  

 
příslušnými ustanoveními platných právních a ostatních předpisů.  

  
 

   
 

B4 Neoprávněná nebo špatná manipulace, nedodržení bezpečnostních 
10 000,- Kč  

 
zásad při používání transportních a zdvihacích zařízení.  

  
 

   
 

B5 Použití přístrojů, nářadí nebo dalšího techn. vybavení které nejsou v  
 

 řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize 5 000,- Kč 
 

 v souladu s požadavky právních předpisů.  
 

   
 

B6 Nezajištění součinnosti při šetření pracovního úrazu, neohlášení  
 

 pracovního úrazu, popř. pracovníka smluvního partnera, příslušnému 20 000,- Kč 
 

 zaměstnanci GREEN.  
 

   
 

B7 Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných  
 

 návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na  
 

 alkohol nebo jiné návykové látky zaměstnancem nebo znemožnění 10 000,- Kč 
 

 provedení takové zkoušky.  
 

 Porušení zákazu kouření.  
 

   
 

B8 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na  
 

 elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení. Neoprávněná 10 000,- Kč 
 

 manipulace se strojním a technickým zařízením.  
 

   
 

B9 Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem  
 

 BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zejména  
 

 neinformování o rizicích a opatřeních, neinformování o dalších 10 000,- Kč 
 

 dodavatelích, neposkytování informací,  
 

 neúčast na kontrolních dnech apod.  
 

   
 

 

   
 

B10 Nesplnění povinností na úseku koordinace bezpečnostních opatření plní-  
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 li na pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů dle zákona 
10 000,- Kč  

 
č. 262/2006 Sb. zejména neuzavření dohody, neinformování se o rizicích  

  
 

 a opatřeních, nezajištění spolupráce apod.  
 

   
 

B11 Nezajištění podmínek při provádění zemních prací a výkopů dle NV č. 
10 000,- Kč  

 
591/2006 Sb.  

  
 

   
 

C Fyzická ochrana Za každý zjištěný případ 
 

   
 

C1 Poškození vstupního zařízení (bran, závor, turniketů, čteček) a 
5 000,- Kč  

 
dopravního značení  

  
 

   
 

C2 Nepovolené vynášení a vyvážení věcí z areálu ČEZ. 10 000,- Kč a vypovězení 
 

  osoby z areálu společnosti 
 

   
 

C3 Nezabezpečení pronajatých prostorů pro vykonávání činností 5 000,- Kč 
 

   
 

C4 Nerespektování pokynů strážných nebo příslušných zaměstnanců ČEZ 
5 000,- Kč  

 
ES.  

  
 

   
 

C5 Zcizení předmětů v areálu GREEN Ukončení spolupráce 
 

   
 

C6 Vnášení střelných zbraní a výbušnin do areálu GREEN 5 000,- Kč 
 

   
 

C7 Nerespektování pokynů strážných nebo příslušných zaměstnanců ČEZ 
5 000,- Kč a vypovězení osoby  

 
ES, arogantní nebo agresivní chování vůči strážným nebo příslušným  

 
z areálu společnosti  

 
zaměstnancům GREEN.  

  
 

   
 

D Životní prostředí a Prevence havárií Za každý zjištěný případ 
 

   
 

D1 Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s 20 000,- Kč kat. O 
 

 odpady kategorie: ostatní (O) a nebezpečný (N) 50 000,- Kč kat. N  

  
 

   
 

D2 Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s 
10 000,- Kč  

 
chemickými látkami a chemickými přípravky  

  
 

   
 

D3 Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro 
20 000,- Kč  

 
nakládání s vodami  

  
 

   
 

D4 Nedodržení předpisů GREEN pro třídění, skladování, předávání a 
10 000,- Kč  

 
odstraň. odpadů  

  
 

   
 

D5 Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií), nenahlášení 
20 000,- Kč  

 
úniku  

  
 

   
 

D6 Neinformování příslušného zaměstnance GREEN o riziku nepříznivého 
10 000,- Kč  

 
dopadu činností na ŽP  

  
 

   
 

D7 Neohlášení předpokládané produkce odpadů 10 000,- Kč 
 

   
 

D8 Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na 
10 000,- Kč  

 
tuhé komunální odpady vyhrazených pro GREEN  

  
 

   
 

D9 Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených 20 000,- Kč 
 

   
 

D10 Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do areálu 
20 000,- Kč  

 
GREEN za účelem jejich odložení  

  
 

   
 

E Specifické porušení Za každý zjištěný případ 
 

   
 

E1 Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů 
5 000,- Kč  

 
nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti.  

  
 

   
  

 

E2 Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení 
10 000,- Kč  

 
školení zaměstnanců z Pravidel společnosti GREEN.  

  
 

   
 

E3 Neodstranění závady ve stanoveném termínu. 10 000,- Kč 
 

   
 

E4 Neoznačení pracovišť, předaných nebo pronajatých prostor  
 

 identifikačními údaji, neumístění bezpečnostních značek (výstrahy, 10 000,- Kč 
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 zákazy, příkazy, informace), nezavedení signálů smluvním partnerem.  
 

   
 

E5 Opakované porušení dle specifikace pokut v průběhu 6 měsíců Ukončení smluvního vztahu 
 

   
 

 
 
 
 
V Rouchovanech 01. 01. 2022 
 
Zpracoval: 
 
 
 
   
Vladimír Hladík – jednatel 
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Příloha č. 2 Odpovědné osoby objednatele  

Oblast odpovědnosti Jméno a příjmení Tel. číslo 
 

   
 

hlášení havárií, pracovních úrazů, 
BOZP, Životní prostředí, prevence 
havárií, vody, emise, odpady Vladimír Hladík 725 430 507 

 

   
 

 
 

 
V Rouchovanech 01. 01. 2022 
 
Zpracoval: 
 
 
 
   
Vladimír Hladík – jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


