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VAE CONTROLS, s.r.o., nám. J. Gagarina 1, 710 00 OSTRAVA 10, Česká republika 

tel: +420 556 204 111, fax: +420 596 242 153, email: info@vaecontrols.cz, www.vaecontrols.cz 

Všeobecné obchodní podmínky pro subdodavatele 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JAKOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

I. 

Předmět úpravy 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, popř.  mezi 
jinými smluvními subjekty, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, pokud předmětem smluvního vztahu je realizace díla či jiného plnění na pracovišti VAE CONTROLS nebo jeho 
části, a to především na základě: 

• smlouvy o dílo, 

• kupní smlouvy. 

Jinými smluvními subjekty podle těchto podmínek se taktéž rozumí prodávající, kupující, dopravce, odesílatel, 
pronajímatel, nájemce, nebo jiná osoba, se kterou smluvní strana uzavřela obchodní smlouvu. 

Odlišná ujednání ve smlouvě od VOP mají přednost před zněním těchto podmínek. 

Hovoří-li se v obsahu těchto VOP o zhotoviteli, přísluší stejná práva a povinnosti i jiným smluvním subjektům, pokud 
nejsou v příslušné smlouvě jako zhotovitel označeny, pokud jejich předmět plnění splňuje podmínku úpravy těchto 
podmínek. 

Hovoří-li se v obsahu těchto VOP o objednateli, přísluší stejná práva a povinnosti i jiným smluvním subjektům, pokud 
nejsou v příslušné smlouvě jako objednatel označeny, pokud jejich předmět plnění splňuje podmínku úpravy těchto 
podmínek. 

Dodávky v rámci zakázek, které to jednoznačně vyžadují, mohou být prodrobeny SOJ (Státnní ověření jakosti). 
V takovém případě bude dodavatel informován o veškerých činnostech SOJ, které budou provedeny. 

Veškeré informace uvedené v poptávce, objednávce a dalších dokumentech jsou určeny výhradně pro potřeby 
dodavatele a jsou považovány za obchodní tajemství. Bez písemného svolení VAE CONTROLS není přípustné je 
poskytovat (ani jejich část) třetím stranám. Obě strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích, které 
se dozvědí v průběhu obchodního jednání nebo realizace zakázky.  Proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní 
tajemství přísluší všem stranám zúčastněným na dodávce ZBOŽÍ nebo realizaci DÍLA právní ochrana jako při nekalé 
soutěži. 

II. 

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, technických zařízení 
a stanovených pracovních podmínek. Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele, zejména pokynů určeného 
zástupce objednatele, bezpečnostního technika, zaměstnance v oblasti kontroly jakosti a koordinátora BOZP na 
pracovišti. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel nebo osoby, za které zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal nápravu. 

http://www.vaecontrols.cz
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Zhotovitel se především zavazuje respektovat ustanovení zakotvené v Zákoníku práce, Zákoně č. 309/2006 Sb., 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb a Nařízení vlády 
č. 406/2004 Sb.  

Zhotovitel se zavazuje, že pokud na jednom pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více subjektů, uzavře s nimi 
dohodu ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 ZP která bude zohledňovat a konkretizovat zejména požadavky: 

• na vzájemné písemné informace o rizicích, 

• na vzájemnou spolupráci při zajišťování BOZP, bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího, pracovního 
prostředí pro všechny zaměstnance zdržující se na pracovišti zaměstnavatele, 

• na vytváření předpokladů a podmínek, aby činnosti a práce pracovníků mohly být organizovány a prováděny 
tak, aby současně byli chráněni také pracovníci dalšího zaměstnavatele. 

Je-li na pracovišti ustanoven koordinátor BOZP ve smyslu § 14 zák. č. 309/2006 Sb., (v platném znění) je zhotovitel 
povinen: 

• nejpozději 8 dnů před zahájením prací na pracovišti doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících 
při výkonu pracovních nebo technologických činností, 

• nejpozději 8 dnů před zahájením prací na pracovišti předložit technologický postup pro prováděné práce, 

• poskytnout koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů , 

• předávat koordinátorovi včas veškeré informace mající vliv na BOZP, 

• brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 

• dodržovat plán BOZP, 

• zúčastňovat se kontrolních dnů, 

• postupovat dle dohodnutých opatření způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

Určení zástupci smluvních stran jsou povinni se před zahájením plnění vzájemně informovat o rizicích možného ohrožení 
života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a pracoviště, a seznámit se 
s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na pracovišti.  

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání 
požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na pracovišti. 

Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců zhotovitele 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními nebo jinými předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců zhotovitele, popřípadě dalších osob, 
které se na pracovišti jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění. Jiné osoby než osoby uvedené v takovém seznamu 
smějí na pracoviště vstoupit jen s vědomím určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele 
za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na pracovišti. 

Zhotovitel přebírá odpovědnost za realizaci konkrétních opatření vyplývající z předpisů k zajištění BOZP a opatření, která 
mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik na příslušném 
pracovišti. 
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Zhotovitel se zavazuje respektovat způsob a četnost kontrol BOZP na pracovišti – pravidelné kontroly úrovně BOZP, 
zejména stavu technické prevence, kontroly účinnosti přijatých opatření v oblasti prevence rizik, kontroly dodržování 
bezpečnostních předpisů a stanovených pracovních postupů, kontroly používání OOPP, kontroly výrobních a pracovních 
prostředků. 

Zhotovitel zajistí přístup do jím užívaných prostorů pracoviště. 

Zhotovitel se zavazuje doložit na vyzvání objednatele příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost svých zaměstnanců 
(školení, průkaz, oprávnění prokazující odbornou způsobilost apod.). 

Zhotovitel zodpovídá za škodu která vznikne objednateli v souvislosti s neplněním jednotlivých ustanovení těchto VOP. 

Objednatel zajistí organizaci spolupráce mezi objednatelem a zhotoviteli, včetně po sobě nastupujících firem na stejném 
pracovišti, informace o termínech příp. prodloužení termínů dokončení díla, informace o přerušení prací a jejich 
opětovném zahájení. 

Objednatel určí možnosti napojení strojů a nářadí používaných zhotovitelem na provozní el. zařízení. 

Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, zejména 
ochranné přílby a výstražné vesty, popřípadě pracovní oděvy s reflexními prvky, a zavazuje se jejich používání 
soustavně kontrolovat. 

Zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v prostoru s kolektivním 
zajištěním a zčásti mimo něj, jsou povinni mít po celou dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj s připojovacím 
lanem a pádovou brzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance vhodným způsobem se zajistit při provádění prací, 
při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na pracovišti bez kolektivního zajištění. 

O předávání prostředků kolektivní ochrany proti pádu mezi zhotovitelem a objednatelem se pořídí písemný zápis. K tomu 
postačuje i zápis ve stavebním deníku. 

Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí zhotovitel zpracovat 
písemně, zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o způsobu zajištění, 
o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Při 
změně pracovního postupu je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jištění školení o jeho použití a předat jim prostředky tohoto 
jištění na základě písemného zápisu. 

Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy 
o technických požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady 
osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz. 

Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za 
zhotovitele je vždy určený zástupce zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění 
objednateli jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení.  

Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách pracoviště, ve kterých plní pracovní 
povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem. 

Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí předmětu díla vymezených ve smlouvě odpovídá objednatel za 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a dalších zhotovitelů objednatele na pracovištích, 

http://www.vaecontrols.cz
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která se nacházejí na takto předaných částech díla, jakož i bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na nich 
s vědomím objednatele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí předmětu díla. 

Skládky a místa pro uložení drobného materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to 
způsobem odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na pracovišti se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému 
zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel 
rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, 
písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu 
o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů 
o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

Objednatel bude vyžadovat informace o pracovních úrazech a závažných událostech a postup při jejich vzniku. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných 
nebo psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo 
provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele 
umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných 
nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, 
vykázat ze pracoviště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, má právo vykázat jej objednatel jménem zhotovitele. 

Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně 
i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují 
na pracovišti. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel nebo osoby, za které zhotovitel odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal nápravu. 

III. 

Požární ochrana 

Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele v oblasti požární 
ochrany na pracovišti. 

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na pracovišti, před zahájením plnění proškolit v oblasti požární 
ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na 
předaném pracovišti kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně. 

O každém požáru vzniklém na pracovišti zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné 
povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně. 

Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární 
zabezpečení, zejména zamezení vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním 
dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární 
ochraně k provádění činností s otevřeným ohněm zhotovitel včas předloží též určenému zástupci objednatele. 

Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických 
norem. 

http://www.vaecontrols.cz
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IV. 

Ochrana životního prostředí 

Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na pracovišti v souladu s právními 
předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na pracovišti 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na pracovišti a na přístupových cestách na pracoviště, průběžně 
odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo pracoviště a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho 
závazku. Na pracovišti se nesmějí žádné odpady spalovat. 

Jestliže objednatel zavedl na pracovišti třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i zhotovitele, je zhotovitel 
povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů.  

Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě povinnosti v oblasti udržování čistoty na pracovišti nebo nakládání 
odpady stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat chemickými látkami a chemickými přípravky na pracovišti způsobem odpovídajícím 
právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož 
i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, 
vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny. 

V. 

Zajištění závazků 

Jestliže zhotovitel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany 
životního prostředí stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a těchto podmínek, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každé takové porušení. 

Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou. 

Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti dnů od uplatnění nároků na jejich úhradu u zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
započíst smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Nárok na náhradu škody 
zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen. 

VI. 

Závěrečná ujednání 

Vztahy mezi účastníky se řídí příslušným ustanovením dotčených právních předpisů v platném znění. 

Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek za neplatné, nebo právně neúčinné, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení ani platnost těchto podmínek obecně. 

http://www.vaecontrols.cz

