Základní podmínky
společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
pro stavební, montážní a ostatní práce nebo služby,
realizované na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem.
Platné od 11.02.2014

I. - Úvodní ustanovení
1) Předmětem a účelem ustanovení v "Základních podmínkách" je závazná úprava vztahů smluvních
partnerů v oblastech :
a) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen - BOZP),
b) požární ochrany (dále jen - PO),
c) ochrany majetku a ochrany životního prostředí, tj. úprava podmínek souvisejících s činností a
působením zhotovitele v sídle objednatele, t.j. v areálu podniku TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.
(dále jen - TŽ ) a na zařízeních, případně objektech objednatele mimo areál TŽ.
2) Pro účely těchto"Základních podmínek" je:
a) objednatelem prací a služeb společnost ENERGETIKA TŘINEC, a.s. (dále jen - objednatel),
b) zhotovitelem dodavatel prací, služeb a dalších činností pro objednatele (dále jen - zhotovitel),
c) poddodavatelem každá osoba, provádějící na základě přímého či nepřímého obchodního vztahu práce
či služby nebo vykonávající další činnosti na straně zhotovitele v rámci jeho plnění, určeného pro
objednatele (dále jen – poddodavatel),
d) pověřenou osobou zhotovitele je vedoucí práce, odpovědný na straně zhotovitele za realizaci
smluvené práce, služby či jiné činnosti a zapsaný v montážním (stavebním) deníku (dále jen –
pověřený zástupce zhotovitele),
e) pověřenou osobou objednatele je zaměstnanec objednatele pověřený dohledem nad realizací
smluvené práce, služby či jiné činnosti a zapsaný v montážním (stavebním) deníku (dále jen –
pověřený zástupce objednatele),
f) osobou zhotovitele každá osoba, provádějící sjednané práce či služby nebo vykonávající na straně
zhotovitele další činnosti pro objednatele (dále jen – osoby zhotovitele).
3) Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně seznámit své poddodavatele s obsahem „Základních
podmínek“ a nese vůči objednateli plnou odpovědnost za dodržování těchto „Základních podmínek“
všemi osobami zhotovitele.
4) Za prokazatelně předanou (převzatou) informaci mezi objednatelem a zhotovitelem nebo zhotovitelem
a jeho poddodavatelem, resp. zhotovitelem a osobou zhotovitele, týkající se těchto Základních
podmínek, se považuje: e-mail, fax, dopis adresován na adresy stanovené smlouvou či dohodou, zápis,
záznam v montážním či stavebním deníku.

strana 2 ze 14

II. - Bezpečnost a ochrana zdraví
1) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat předpisy BOZP, včetně kvalifikačních požadavků pro
prováděné práce.
2) Zhotovitel je odpovědný za úrazy a škody způsobené jak vlastními zaměstnanci, tak i zaměstnanci jeho
poddodavatelů.
3) O svých poddodavatelích je zhotovitel povinen vždy prokazatelně informovat pověřeného zástupce
objednatele, a to před jejich nástupem na pracoviště realizovaného díla.
4) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat pokyny kontrolních orgánů státní správy s příslušným
oprávněním, jakož i pokyny objednatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Statut těchto
kontrolních orgánů mají kromě objednatele rovněž:
a) společnost ENVIFORM a.s. (dále jen ENVIFORM),
b) Odbor - Životní prostředí TŽ ( dále jen - VE),
c) Odbor - Hasičský záchranný sbor TŽ (dále jen - VV).
5) V případě zjištění porušování zásad BOZP, PO a ohrožení životního prostředí zhotovitelem, případně
jeho poddodavatelem, uvedenými kontrolními orgány, je tento povinen sjednat nápravu dle pokynů
příslušného kontrolního orgánu. V případech zvlášť závažného porušení předpisů je povinen
respektovat zákaz vykonávání prací a je rovněž povinen uposlechnout výzvy k vykázání porušovatelů z
objektu objednatele, případně z areálu podniku TŽ.
6) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat všechna opatření objednatele vyplývající z řešení
vzniklých mimořádných událostí, havárií, živelných pohrom (dále jen - mimořádné situace). Jsou
povinny respektovat pokyny havarijních komisí, Hasičského záchranného sboru, společnosti Moravia
Security, a.s., dispečinku objednatele a dispečinku TŽ, krizových štábů a příslušníků zdravotní služby,
působících v areálu podniku TŽ nebo objektu či zařízení objednatele.
7) V případě vzniku mimořádné situace nebo vzniku úrazu pracovníků zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů je zhotovitel povinen bezodkladně informovat pověřeného zástupce objednatele a
dispečink objednatele, spolupracovat s ním a řídit se jeho pokyny - viz. tel.č. uvedené na straně č.12
těchto „Základních podmínek“.
8) Pro Zhotovitele a jeho poddodavatele platí mj. tyto pokyny:
a) Osoby zhotovitele, které budou působit v areálu podniku TŽ déle jak dva kalendářní týdny, musí
absolvovat vstupní školení BOZP, PO. Toto školení provádí a příslušné potvrzení vydává společnost
ENVIFORM, náklad tohoto školení je nákladem zhotovitele.
b) Při působení kratším než 2 týdny provede školení pověřený zástupce objednatele.
c) Zhotovitel musí být, před započetím prací v areálu objednatele, prokazatelně informován pověřeným
zástupcem objednatele o specifických rizicích, vyskytujících se na pracovištích, na nichž jsou
prováděny práce.
9) Zhotovitel je oprávněn zahájit práce po předchozím projednání s objednatelem.
a) Předmětem projednání musí být mimo jiné:
Ø vymezení rozsahu práce,
Ø způsob jejího provedení,
Ø časový rozsah,
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Ø pracovní prostor i přístupové cesty.
Součástí projednání musí být podmínky poskytnutí pomocných energií a médií pro provedení díla a
způsob jejich napojení a odběru.
b) Zvláštní důraz musí být kladen na zajištění BOZP, které je nutno upřesnit a dodržovat v souvislosti s
výrobní činností objednatele a převzetím příslušného pracoviště. O projednání musí být proveden
zápis nebo záznam do stavebního (montážního) deníku. Projednání potvrdí svými podpisy pověření
zástupci zhotovitele a objednatele. Tito pověření zástupci jsou rovněž zodpovědní, každý za svou
smluvní stranu, za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob s obsahem ujednání.
c) Současně s projednáním dle bodu b. – viz. výše bude zhotoviteli podána informace o internetovém
portálu obsahujícím rizika vyskytující se na pracovištích, na která zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů nastoupí k práci na díle. Tato rizika jsou uvedena na adrese:
www.etas.trz.cz/KeStažení/Ostatní/rizika/ a jsou nedílnou součástí těchto „Základních
podmínek“.
d) Současně je povinen pověřený zástupce zhotovitele předat pověřenému zástupci objednatele
informaci o rizicích, která přináší na pracoviště objednatele svou činností a technologií, resp. činností
či technologií poddodavatelů, jakož i o opatřeních k ochraně před jejich působením. Bez písemného
převzetí pracoviště včetně informací o rizicích není zhotovitel oprávněn zahájit práci.
10) Podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 14 odst. 1 a další) je objednatel (v zákoně uveden
jako zadavatel nebo stavebník) povinen určit koordinátora, který dbá na koordinaci BOZP, a to jak
při provádění projektové přípravy, tak i při vlastní realizaci staveb. Koordinátorem může být i třetí
strana určená po dohodě objednatele a zhotovitele. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci
dvou a více zaměstnavatelů, a zároveň nebude-li určen koordinátor BOZP, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost při uzavírání písemné dohody o určení osoby
pověřené koordinací provádění opatření k ochraně BOZP a postupů k jejich zajištění ve smyslu
ustanovení § 101/3 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění. Každý z uvedených zaměstnavatelů je
povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a
prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.Dojde-li v
průběhu práce ke změnám, které mohou ovlivnit proces koordinace BOZ, musí být ostatní
zaměstnavatelé o této změně písemně informováni.
11) Osoby, účastnící se prací na díle, jsou povinny používat při práci stanovené ochranné prostředky a
pomůcky pro snížení vlivu rizik.
12) Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky ochranné prostředky i pomůcky. Je rovněž povinen
vyžadovat a kontrolovat jejich používání.
13) Pověřený zástupce zhotovitele je povinen před zahájením prací na určeném pracovišti (provoze)
objednatele absolvovat speciální instruktáž u vedoucího daného provozu objednatele, nebo u jeho
zástupce. Účastníci instruktáže budou současně seznámeni také s příslušnými částmi Vnitřního
havarijního plánu objednatele v návaznosti na určená pracoviště a pracovní prostory, zejména pak se
všemi nebezpečnými místy, kde existuje zvýšené riziko vzniku úrazu. Součástí projednání je podání
informace o internetovém portálu obsahujícím dokumenty Environmentální politika objednatele a
Prevence závažných havárií a poruch (PZH) – tyto dokumenty jsou zveřejněny na adrese:
www.etas.trz.cz/JakostAEkologie/ a jsou nedílnou součástí těchto „Základních podmínek“.
14) Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi z instruktáže byly seznámeny všechny osoby
zhotovitele včetně osob jeho poddodavatelů zúčastněných na dané akci. Seznámení se dotýká
zejména provozních rizik.
15) Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí mít pracovní oděvy označené firemním logem.
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16) Zhotovitel je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího, a to i v případě, že se jedná o
dvoučlennou skupinu. Vedoucí všech pracovních skupin budou jmenovitě uvedeni v montážním
(stavebním) deníku včetně kontaktů. Vedoucímu pracovní skupiny musí stanovit odpovědnost za
BOZP při práci celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí pracovní skupiny
řádně poučen zhotovitelem před zahájením prací.
17) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na převzatém pracovišti (staveništi). Zejména je povinen
průběžně odvážet odpady, stavební sutiny či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění
prací na místa dohodnutá s objednatelem, uvedená v zápise o předání pracoviště (staveniště).
18) Dále je zhotovitel povinen zabezpečit zábranou výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty,
chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opaření musí být činěna v souladu s vyhláškou
ČÚBP č. 48/1982 Sb., v platném znění, kterou jsou stanoveny základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, nařízením vlády (NV) č. 101/2005 Sb., o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, NV č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti
práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, NV č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky, v platném znění, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění; a
navazujícími předpisy, normami, pokyny i zvyklostmi platnými v zařízeních a objektech objednatele.
Hmotnostní limity pro manipulaci s materiálem platí podle NV č. 361/2007 Sb., v platném znění.
19) Pokud práce zasahují do blízkosti ochranného pásma železniční vlečky TŽ, je zhotovitel povinen
vždy ve spolupráci s pověřeným zástupcem objednatele prokazatelně dohodnout se správcem
provozu železniční přepravy vlastní vlečky TŽ potřebná bezpečnostní opatření, zejména
v případech, kdy prováděné práce zasahují do průjezdného profilu volného schůdného prostoru
železniční dopravní sítě. Jedná se především o práce, při kterých dochází k omezení či narušení
prostoru do vzdálenosti 3 000 mm od osy kolejiště, k zásahům v prostoru do výšky 6 m nad hlavou
kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozí-li jiné nebezpečí.
20) Pokud práce zasahují do prostoru komunikací, chodníků nebo je narušují, omezují či ohrožují
účastníky silničního provozu a chodce, je zhotovitel povinen předem písemně dohodnout postup
práce a bezpečnostní opatření s pověřeným zástupcem objednatele a příslušné prostory řádně
zabezpečit.
21) Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí zhotovitel vyznačit, případně oplotit a zabezpečit ve
smyslu Přílohy č.1 a č.3 NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, případně dle dalších pokynů
pověřeného zástupce objednatele.
22) Pověřený zástupce zhotovitele je povinen denně před zahájením práce sdělit informaci o vlastním
rozsahu práce i rozsahu práce svého poddodavatele, jakož i o místu, kde bude danou činnost
vykonávat. Informaci je povinen předat pověřenému zástupci objednatele a v případě potřeby
vedoucímu provozu nebo jim určenému zástupci, vedoucímu střediska, odpovědným pracovníkům za
jednotlivé agregáty nebo zařízení, případně jinému určenému pracovníkovi objednatele.
23) Zhotovitel je povinen sdělit zápisem do montážního či stavebního deníku objednateli své požadavky
pro zajištění BOZP osob zhotovitele. Uvedená povinnost odpadá, jestliže je pracoviště předáno
zhotoviteli a není dotčeno činností objednatele.
24) Předání pracoviště musí být potvrzeno objednatelem a zhotovitelem v montážním (stavebním)
deníku.
25) Osoby zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích vymezených při jejich předání, kde plní své
pracovní povinnosti a pro která byli poučeni o BOZP a nebezpečí vzniku úrazu. Při vstupu na tato
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pracoviště, do sociálních zařízení, kantýny či jídelny apod., mohou používat jen přístupových
komunikací, které jim byly stanoveny pověřeným zástupcem objednatele.
26) Řidiči dopravních prostředků zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří zajišťují dopravu na území TŽ
nebo území objednatele, jsou kromě obecně závazných právních předpisů o provozu na pozemních
komunikacích povinni respektovat také jejich místní značení.
27) Pokud při montážní (stavební) činnosti bude zhotovitel nebo jeho poddodavatel používat od
objednatele zapůjčený hmotný investiční majetek (HIM), např. jeřáby, strojní zařízení apod., musí
být předem uzavřena písemná dohoda, jejímž obsahem je vymezení práv a povinností, jakož i
stanovení podmínek bezpečného používání daného HIM. Zhotovitel je povinen před zahájením jejich
používání předložit objednateli příslušná oprávnění k obsluze daného zařízení. Převzetí a zpětné
předání jeřábu (zvedacího zařízení) se provede zápisem v příslušném deníku předmětného zařízení.
28) Ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu byly určeny pověřeným
zástupcem objednatele, a to v souladu s příslušnými ustanoveními NV č. 101/2005 Sb., o
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, a NV č. 591/2006
Sb., v platném znění.
29) Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zhotovitel oznámit pověřenému zástupci objednatele
a pořídit o tom zápis v montážním (stavebním) deníku.
30) Vytváří-li zhotovitel dílo, případně část díla pro jiného zhotovitele činného na dané akci nebo stavbě
(lešení, pomocné zařízení, pracovní nebo montážní pomůcky nebo jiné), je povinen předat tuto část
přímo bez prostřednictví objednatele. Pověřený zástupce objednatele však musí být o zhotovení a
předání tohoto díla či jeho části informován.
31) Dočasné stavební konstrukce (lešení):
a) Zhotovitel („osoba zhotovitele“) provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) provádí
stavbu lešení dle pokynů žadatele.
b)

Každé lešení je nutno technicky dokumentovat.

c) Před započetím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s žadatelem jeho umístění v
požadovaných prostorách.
d) Dokončené lešení předává zhotovitel lešení žadateli formou Záznamu o předání a převzetí
dočasné stavební konstrukce (lešení) k užívání.
e) Zhotovitel lešení je odpovědný za bezpečné provedení lešení podle technické dokumentace a
platných předpisů, provádění odborných prohlídek a odstraňování zjištěných závad a
nedostatků, které zapisuje v montážním deníku. Nemůže-li při odborné prohlídce ihned
odstranit závady, informuje žadatele o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění
závad. Informaci o závadách zapisuje v montážním deníku.
f) Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem v montážním deníku) informuje
žadatele o odstranění závady.
g) Po ukončení používání lešení zhotovitel lešení neprodleně demontuje, neudělí-li mu žadatel jiný
pokyn.
32) Každý vzniklý pracovní úraz „osoby zhotovitele“ musí odpovědný zástupce zhotovitele neprodleně
ohlásit objednateli a dispečinku ET – tel.: 558 532 207. Objednatel si vyhrazuje právo okamžité
účasti na vyšetřování příčin a okolností úrazu, včetně práva svého vyjádření k "Záznamu o úrazu
pracovníka" zhotovitele či jeho poddodavatele. Vyjádření může být učiněno formou přílohy
"Záznamu o úrazu" s tím, že tato příloha bude uvedena jako jeho nedílná součást.
33) Kopii "Záznamu o úrazu" doručí pověřený zástupce objednatele společnosti ENVIFORM.
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34) Zhotovitel bere na vědomí:
a) zákaz požívání psychotropních a omamných látek včetně alkoholických nápojů na území
podniku TŽ a na všech pracovištích objednatele,
b) zákaz vstupu pracovníků pod vlivem těchto látek do areálu podniku TŽ a na pracoviště
objednatele,
c) zákaz vnášení psychotropních a omamných látek včetně alkoholických nápojů do objektů v
areálu podniku TŽ a objednatele.
d) Porušení kteréhokoliv z těchto zákazů zhotovitelem je vždy závažné a hrubé porušení
sjednaných smluvních podmínek a je možným důvodem pro vykázání dotyčné osoby z území
podniku TŽ, pro udělení zákazu vstupu na území podniku TŽ pro příslušného zaměstnance a
pro uplatnění přísnějších sankcí dle kap. VII.
e) Přítomnost omamných či psychotropních látek bude zjišťována pomocí dechové zkoušky,
které jsou osoby zhotovitele povinny se podrobit. Provedení dechové zkoušky bude provedeno
pracovníkem společnosti Moravia Security, a.s. jako smluvním dodavatelem služby ostrahy
nebo nadřízeným zaměstnancem prověřované osoby zhotovitele. Nesouhlasí-li prověřovaný s
výsledkem dechové zkoušky a popírá-li požití alkoholu, má povinnost podrobit se lékařskému
vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo v moči. Odmítne-li osoba zhotovitele toto vyšetření, je
rozhodující výsledek dechové zkoušky. Při pozitivním výsledku lékařského vyšetření na
přítomnost alkoholu v krvi nebo v moči prověřovaného, hradí náklady za odběr a za příslušné
zkoušky zhotovitel.
Odmítnutí dechové zkoušky je posuzováno jako závažné porušení smluvních povinností
zhotovitelem a odmítající osoba zhotovitele nebude vpuštěna na pracoviště objednatele a na území
podniku TŽ, resp. může být z těchto prostor vykázána.
35) Zhotovitel musí vždy informovat pověřeného zástupce objednatele o prováděných svářečských nebo
paličských pracích. Pověřený zástupce objednatele zapíše potřebu vyhotovení „Povolení“ k těmto
pracím do stavebního deníku. Stanoví způsob a podmínky prací a zajistí vyhotovení dokumentu
„Povolení ke svařování“.

III. - Požární ochrana
1) Zhotovitel je povinen dodržovat obecné právní předpisy v oboru požární ochrany a individuální
pokyny TŽ i objednatele (včetně vnitřních předpisů, označených jako TOP TŽ-39/03 a navazující
PPo TŽ-VV-39/01÷06, s nimiž byl seznámen).
2) Osoby zhotovitele jsou povinny respektovat kontrolní orgány (viz. článek II.) v oblasti požární
ochrany. Kontrolním orgánem objednatele je odbor TŽ - VV.
3) Osoby zhotovitele před vstupem na pracoviště v areálu TŽ a v objektech objednatele jsou povinny
absolvovat školení o PO a před výkonem činností na daném pracovišti absolvovat speciální instruktáž
o požárním nebezpečí příslušného pracoviště včetně požárních poplachových směrnic.
4) Zhotovitel, který vykonává činnosti se zvýšeným požárním rizikem, odpovídá za zajištění požární
bezpečnosti pracoviště při těchto činnostech i následně po jejich ukončení dle vyhlášky MV č.
87/2000 Sb., v platném znění.
5) Sporné otázky a problémy z oblasti zabezpečení požární ochrany řeší zhotovitel a objednatel za účasti
pověřeného zaměstnance odboru VV – Hasičský záchranný sbor TŽ.
Zpracoval: Fa ENVIFORM, a.s. / ET, a.s. /EEo

Platnost od 11.02.2014

strana 7 ze 14
6) Povinností všech osob zhotovitele je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a majetek,
znát rozmístění hasebních prostředků na svém pracovišti, ovládat jejich použití a nepoužívat je k
jiným účelům než k účelům PO,
hlásit pověřené osobě objednatele zjištěné požární závady a zjevné porušování požárně
bezpečnostních předpisů,
dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
prováděných činností,
v případě vzniku požáru postupovat v souladu s požárními poplachovými směrnicemi,
v případě požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
ohlásit neodkladně na tel. číslo 150, z mobilního telefonu 558 533 333 (dispečink jednotky
hasičského záchranného sboru TŽ) zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany (dále jen JPO) na výzvu velitele zásahu nebo
velitele JPO,
plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se PO na označených místech.

III / 1 - Povinnosti objednatele
Pověřený zástupce objednatele je povinen:
1) Předat zhotoviteli část "Projektu staveniště a provádění výstavby", kde v údajích o zvláštních
opatřeních, popř. o způsobu provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření, budou údaje o požární
ochraně. U ostatních prací a služeb nebo činností (např. poruchy, běžné a střední opravy), kdy se
projekt staveniště a provádění výstavby nezpracovává, potvrzuje pověřený zástupce objednatele ve
spolupráci s určeným pracovníkem provozu zhotoviteli podmínky pro protipožární ochranu, které
uvede v montážním (stavebním) deníku.
2) Vyžadovat od zhotovitele, aby všechny dotčené osoby zhotovitele byly před vstupem na pracoviště
objednatele a před započetím práce prokazatelně proškoleny o požární ochraně. O proškolení je
povinen zhotovitel vést písemný záznam v montážním (stavebním) deníku.
3) Informovat zhotovitele o požární charakteristice pro dané pracoviště zápisem do montážního
(stavebního) deníku, nebo jiným průkazným způsobem. K tomu využívat poznatky o technologii
výroby a jejich vlivu na možné změny prostředí a možnost vzniku prostředí se zvýšeným požárním
nebezpečím.
4) Zabezpečovat požární ochranu (hasicí prostředky, ochranná zařízení, požární asistenci) při činnostech
(pracích) spojených se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, pokud písemná dohoda se zhotovitelem
nestanoví jinak. Členové požární preventivní hlídky objednatele nesmí být pověřováni jinými úkoly a
ani sami vykonávat činnosti, které nesouvisejí s plněním úkolů požární preventivní hlídky (zákon č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
v platném znění).
5) Vyžadovat po zhotoviteli předložení "Povolení k provádění prací s otevřeným ohněm " v místech se
zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu, nebo toto povolení vystavit k technologickému postupu
pro práce, které nejsou obsaženy v místním provozním řádu.
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III / 2 - Povinnosti Zhotovitele
1) Požadovat od objednatele součinnost pro vystavení "Povolení k provádění prací s otevřeným ohněm"
pro případy prací se zvýšeným požárním nebezpečím.
2) Respektovat zásady požární ochrany obsažené v těchto "Základních podmínkách", plnit a dodržovat
předpisy a právní normy související s požární ochranou.
3) Stanovit svým poddodavatelům rozsah protipožárních opatření a vyžadovat zajišťování požární
ochrany při realizaci akcí pro objednatele ve smyslu zásad stanovených v těchto "Základních
podmínkách".
4) Zajistit, aby osoby zhotovitele byly před vstupem na pracoviště v areálu podniku TŽ a v objektech
objednatele před započetím práce proškoleny o požární ochraně přiměřeně v rozsahu I. a II. stupně
dle schváleného tématického plánu.
5) Vyžadovat od objednatele součinnost k řádnému zabezpečení prostředí se zvýšeným požárním
nebezpečím (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor).
6) Předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na stavbě, v objektech zařízení
staveniště včetně rozsahu škod a příčin. Tato povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit
vznik požáru příslušným orgánům státní správy.
7) Oznamovat pověřenému zástupci objednatele překročení nadlimitního množství skladovaných
hořlavých a požárně nebezpečných látek, případně změny v protipožárním zabezpečení, použití
hasicích přístrojů apod.
8) Provádět kontrolní činnost svých nebo jemu svěřených objektů v souladu s předpisy o požární
ochraně.
9) Vyžádat si u objednatele souhlasné stanovisko k požadavku na zřízení, umístění a provozování
jakéhokoliv druhu staveništní buňky, která v rámci zařízení staveniště bude sloužit zhotoviteli jako
sklad, kancelář, svačinárna a pod.
10) Zajišťovat následný dozor pracoviště po ukončení prací s otevřeným ohněm ve smyslu příslušných
dohod s technickým dozorem objednatele, které musí být uzavřeny písemně zápisem v montážním
nebo stavebním deníku.

III / 3 - Všeobecná ustanovení
1) Za objekty se považují všechny stavební objekty, provozní soubory, včetně zařízení staveniště,
jednotlivé místnosti v budovách, popř. volné prostory, pokud je zhotovitel nebo poddodavatel
používá, nebo má k těmto objektům zřízeno nájemní, případně podnájemní právo. Vymezení rozsahu
se stanoví předávacím protokolem.
2) Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou uvedeny v příloze zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, v platném znění.
3) Objednatel i zhotovitel jsou společně odpovědni za projednání nařízených bezpečnostních opatření se
zástupci VV a společnosti ENVIFORM, včetně vyžádání jejich odborného vyjádření.
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IV. – Oblast ochrany životního prostředí
1) Nakládání s odpady
a) Veškerý odpad vzniklý z činnosti zhotovitele pro objednatele v souvislosti s plněním předmětu díla
je majetkem zhotovitele, není-li v příslušné smlouvě nebo dále v těchto „Základních podmínkách“
uvedeno jinak (dále jen – vlastní odpad).
b) Zhotovitel je povinen veškerý vlastní odpad zlikvidovat nebo zajistit jeho jiné využití souladné se
zákonem na vlastní náklady mimo areál objednatele podle platných předpisů (zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění).
c) Zhotovitel je povinen veškeré odpady vzniklé při vykonávání díla separovat dle platných předpisů.
d) V případě nedodržení některé z výše uvedených povinností dle bodů a) až c) provede pověřený
zástupce objednatele o tom zápis do montážního (stavebního) deníku.
e) Předmětné nedodržení povinností zhotovitele bude považováno za porušení „Základních podmínek“
(viz článek VII).
2) V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, navazujícími předpisy a interními předpisy
objednatele má zhotovitel jako původce odpadů, které vzniknou při předmětné činnosti, následující
povinnosti:
a) Uvést jméno odpovědné osoby za nakládání s odpady do příslušné smlouvy nebo do montážního
(stavebního) deníku.
b) Používat výhradně objednatelem určené nádoby pro shromažďování odpadů dle jejich druhu včetně
příslušných obalů, nebude li ve smlouvě nebo dohodě stanoveno jinak.
c) Zhotoviteli není dovoleno používat nádob objednatele bez jeho předem stanoveného písemného
souhlasu.
d) V problematice evidence a likvidace odpadů spolupracovat s pověřeným zástupcem objednatele.
e) Nakládat se vzniklými odpady v souladu s platnou legislativou.
f) Veškerý odpad vznikající činností zhotovitele, jež původně tvořil součást zařízení v majetku
objednatele, zůstává majetkem objednatele, není-li ve smlouvě nebo dohodě uvedeno jinak.
g) Zajistit po ukončení akce odstranění všech vlastních odpadů vzniklých při činnosti zhotovitele před
zpětným předáním příslušného staveniště nebo místa působení objednateli.
h) Zhotovitel je povinen evidovat množství a druhy vzniklých odpadů. Na žádost pověřené osoby
objednatele je povinen dokladovat druhy a množství odpadů, včetně způsobu jejich likvidace, příp.
komu byly odpady k likvidaci předány.
i) V případě nezákonného nakládání s odpady případně s chemickými látkami a přípravky, které nebylo
možno odhalit při převzetí stavby objednatelem a které bude odhaleno v pozdější době, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky a jejich důsledky odstranit na vlastní náklady, v termínu stanoveném
objednatelem. Tato povinnost trvá pět let od ukončení díla, resp. předání díla. Při nedodržení tohoto
termínu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý ukončený
kalendářní den prodlení.
3) Nakládání s chemickými látkami a přípravky
a) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a o
chemických směsích, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(dále jen REACH), nařízení komise (EU) č. 453/2010 v souladu s právem Evropských společenství
určuje pravidla zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi s cílem omezit
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jejich škodlivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí a rovněž omezit riziko vzniku havárií a
škod.
a) V případě potřeby lze manipulaci s látkami a přípravky řešit s pověřeným zástupcem objednatele
nebo s jinou odborně způsobilou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.
4) Vodní hospodářství
a) Nakládání s vodami je prováděno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
a souvisejícími předpisy.
b) Pokud při činnosti zhotovitele dojde k potřebě odčerpávání podzemní či znečištěné vody, je možno
využít kanalizace objednatele pouze po projednání s pověřeným zástupcem objednatele a po
předložení rozboru vzorku vypouštěné vody.
5) Kanalizační řád odpadních průmyslových vod
Objednatel jako majitel kanalizace a správce vyústních objektů na základě limitů rozhodnutí stanovených
Krajským úřadem v Ostravě pro kvalitu vod z koncových Čistíren odpadních vod (ČOV) do řeky Olše
stanovuje pro zhotovitele následující podmínky vypouštění odpadních vod:
a) Do kanalizace se nesmí vypouštět závadné látky dle § 39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách.
b) Do kanalizace se smí vypouštět pouze odpadní vody v maximální výši stanoveného množství a
kvality resp. znečištění.
c) Celkové množství odpadních vod vypouštěných do vod povrchových je měřeno a analyzováno
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a souvisejícími předpisy.
d) Veškeré záležitosti týkající se odpadních vod, jakož i případy znečištění podzemních či povrchových
vod, je povinen zhotovitel před zahájením prací a následně při každém vzniklém problému
bezodkladně řešit s pověřeným zástupcem objednatele a s referentem životního prostředí objednatele,
uvedeným v příslušné smlouvě.
e) Při neoprávněném používání kanalizace, nebo při vypouštění znečištěných kapalin překračující
povolené limity, bude odbornými pracovníky objednatele stanoveno množství neoprávněně
vypouštěné znečisťující látky.
f)

Znečišťovatel je povinen nahradit objednateli náklady, vzniklé v souvislosti s odstraněním tohoto
znečištění, stanovené, kromě jiného :
i) množstvím vypuštěné látky v tunách násobeným cenou za přepravu,
ii) poplatkem za likvidaci odpadu odbornou firmou,
iii) náklady objednatele za použité protihavarijní materiály (např. sorbenty),
iv) mzdovými náklady příslušných zaměstnanců objednatele podílejících se na odstranění vzniklého
úniku škodlivých látek,
v) náklady na čištění kanalizace,
vi) pokuty a jiné peněžité sankce, uložené v důsledku neoprávněného vypuštění znečišťujících látek .

V. - Oblast PZH
1) Problematika prevence závažných havárií (dále jen PZH), je řešena zákonem č. 59/2006 Sb., v platném
znění.
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2) Na základě posouzení rizik byl objednatel zařazen do „skupiny B“, tj. do skupiny podniků, které mají
povinnost zpracovat Bezpečnostní zprávu a související dokumentaci.
3) Mezi nebezpečné látky používané objednatelem patří: vysokopecní plyn, koksárenský plyn,
konvertorový plyn, zemní plyn a z nich vyrobený směsný plyn.
4) V případě vzniku havárie většího rozsahu jsou uzavřena smluvní ujednání s externími firmami, které do
stanovené doby od požádání zásahu na likvidaci havárie nastoupí.
5) Výskyt nebezpečných látek na pracovištích a v prostorách objektů objednatele je součástí rizik
vyskytujících se na pracovištích objednatele – viz čl. II. bod 9 c) těchto „Základních podmínek“.

VI. - Ostraha majetku a všeobecná kontrola
1) V oblasti ostrahy majetku jsou osoby zhotovitele povinny dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele.
2) Postavení těchto kontrolních orgánů má pověřený zástupce objednatele a odbor "Kontrola TŽ" (dále jen PK). Výkon ostrahy majetku objednatele provádí společnost Moravia Security, a.s.
3) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bude dodržovat při svém působení v areálu podniku TŽ a v objektech
objednatele následující povinnosti, a to zejména:
a) Vcházet a vycházet (vjíždět a vyjíždět) na (nebo z) území podniku TŽ výhradně v místech k tomu
určených, které jsou pod kontrolou společnosti Moravia Security, a.s. Mimo areál podniku TŽ pak v
místech určených objednatelem.
b) Projednat před započetím prací pro objednatele záležitosti povolení vstupu osob zhotovitele do areálu
podniku TŽ na oddělení Vnitřních věcí v budově "Hlavní brány TŽ", referátu "Povolování vstupů".
c) Předložit v místě vstupu (vjezdu) do areálu podniku TŽ (objednatele) ke kontrole pracovníkům
společnosti Moravia Security, a.s. veškerý materiál, tj. nářadí, pracovní, montážní pomůcky a další
materiál, používá-li je zhotovitel pro výkon příslušné činnosti v objektech objednatele. Dále je
zhotovitel povinen si nechat na příslušných průvodních dokladech potvrdit jejich dovoz. Jedná se o
doklad - dodací list, seznam apod., doložený ve trojím vyhotovení včetně uvedení výrobních čísel
jednotlivých předmětů, jsou-li tato běžně kontrolovatelná.
Ø Jedno vyhotovení potvrzené zhotovitelem obdrží stanoviště Moravia Security, a.s.,
Ø jedno vyhotovení potvrzené jak zhotovitelem tak i Moravia Security, a.s. obdrží pověřený
zástupce objednatele,
Ø jedno vyhotovení potvrzené zhotovitelem, Moravia Security, a.s. a objednatelem si ponechá
zástupce zhotovitele.
Pouze takto potvrzený doklad je podkladem pro vystavení dokladu pro zpětný vývoz.
Tato zásada platí rovněž pro přepravu zásilky železniční přepravou a pro přepravu silničními vozidly,
případně zásilky přepravované jiným způsobem.
4) Zhotovitel je oprávněn přivážet montážní a jiný materiál do objektu objednatele výhradně v množství
a rozsahu stanoveném projektovou dokumentací nebo dle požadavku objednatele.
5) Zhotovitel je povinen učinit na převzatém pracovišti všechna dostupná opatření k tomu, aby nemohly být
odcizeny ani poškozeny uskladněné předměty nebo materiál.
6) Před odvozem nářadí, montážních pomůcek a zbytkového (nepoužitého) materiálu zhotovitele
z areálu objednatele provede fyzickou přejímku zhotovitel za účasti objednatele a zástupce Moravia
Security, a.s. dle předloženého seznamu - viz. čl. VI.3.c a případně dokumentace.
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7) Zjištěný stav odesílaných montážních pomůcek, nářadí nebo materiálu potvrdí Moravia Security, a.s.,
pověřený zástupce objednatele a zhotovitele svým podpisem na vývozních dokladech.
Ø Jedno vyhotovení potvrzené zhotovitelem a objednatelem obdrží stanoviště Moravia Security, a.s.,
Ø jedno vyhotovení potvrzené jak zhotovitelem tak i Moravia Security, a.s. obdrží pověřený
zástupce objednatele,
Ø jedno vyhotovení potvrzené Moravia Security, a.s. a objednatelem si ponechá zástupce
zhotovitele.
8) Dojde-li k poškození nebo odcizení majetku zhotovitele, je jeho povinností bez zbytečného odkladu tuto
skutečnost ohlásit v pracovní dny od 6,00 do 14,00 hod. pověřenému zástupci objednatele a referátu
Vyšetřovací skupiny společnosti Moravia Security, a.s., mimo uvedenou dobu pak na dispečerské
stanoviště Moravia Security, a.s.
9) Zjistí-li Moravia Security, a.s. nedostatky v zajištění majetku zhotovitele, bude pověřený zástupce
zhotovitele vyzván k ověření dané skutečnosti a sjednání nápravy, kterou je povinen v případě potřeby
bezodkladně zajistit na náklady zhotovitele.
10) Objekty staveništních zařízení a pracovišť zhotovitele, stejně jako jiné objekty na území objednatele
kontrolují pochůzkové hlídky Moravia Security, a.s.
11) Objednatel neodpovídá za škody na majetku zhotovitele či osob zhotovitele, vneseném do areálu
objednatele či na území podniku TŽ, ledaže bude prokázáno, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti
s porušením povinnosti objednatele, vyplývající z těchto Základních podmínek nebo ze smlouvy.
12) Zhotovitel může s příslušnými útvary Moravia Security, a.s. a objednatele dohodnout záležitosti dovozu
a vývozu nářadí, montážních pomůcek a materiálu odlišně od výše uvedeného postupu za předpokladu,
že zřídí, nebo u objednatele již má zřízen sklad a došlo již k ustanovení pracovníka s hmotnou
odpovědností. Tato dohoda se uzavírá písemně před zahájením dovozu či vývozu nářadí, montážních
pomůcek a materiálu.
13) Zhotovitel bere na vědomí a bude respektovat, že vývoz železného nebo neželezného odpadu z území
objednatele je možný jen po udělení předchozího souhlasu pověřeného zástupce objednatele.
14) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud se osoba zhotovitele dopustí majetkového přečinu ke škodě
objednatele, nebo ke škodě jiných subjektů působících na území podniku TŽ a objednatele, bude toto
vždy považováno za podstatné porušení „Základních podmínek“, s případným vyvozením příslušných
sankčních postihů ze strany objednatele.
15) Zhotovitel je povinen umožnit Moravia Security, a.s. na místech vstupu (vjezdu) na území podniku TŽ
nebo kontrolním orgánům objednatele a Moravia Security, a.s. v objektech objednatele provedení
fyzické kontroly věcí v držení osob zhotovitele, včetně povinnosti těchto osob podrobit se osobní
prohlídce.

VII. – Ostatní ustanovení
1) Zhotovitel bere na vědomí, že za každé porušení „Základních podmínek“ zhotovitelem, poddodavateli
nebo kteroukoliv osobou zhotovitele je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše
10 000,- Kč (slovy:desettisíckorunčeských) za každý jednotlivý případ.
a) Rozhodnutí objednatele o uložení pokuty včetně jejího odůvodnění, musí být uvedeno písemně.
b) Pokuta je splatná ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení zhotoviteli rozhodnutí o jejím uložení.
2) Zhotovitel bere na vědomí, že závažné, nebo zvlášť hrubé porušení „Základních podmínek“ osobami
zhotovitele je důvodem k vypovězení příslušné smlouvy, nebo k jejímu zrušení odstoupením od smlouvy
nebo od její části ze strany objednatele.
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3) Posuzování klasifikace „závažného“ nebo „zvláště hrubého“ porušení „Základních podmínek“ náleží
výlučně do kompetence pověřených kontrolních orgánů objednatele.
4) K uložení pokuty ve smyslu těchto „Základních podmínek“ z podnětu pověřeného zástupce objednatele,
nebo z podnětu vlastní kontrolní činnosti jsou kompetentní tyto kontrolní orgány objednatele (TŽ):
a) Společnost ENVIFORM a.s. – při porušení závazků vyplývajících z ustanovení stati II,
b) Společnost Moravia Security, a.s. - při porušení závazků vyplývajících z ustanovení stati VI,
c) VV–Hasičský záchranný sbor- při porušení závazků vyplývajících z ustanovení stati III,
d) VE – Životní prostředí – při porušení závazků vyplývajících z ustanovení statě IV a V,
e) PKb – Bezpečnostní politika – při porušení závazků vyplývajících z ustanovení stati VI.
f) Orgány státního dozoru viz. článek č. II.2.
5) Zvláštní postavení má odbor PK – Kontrola, který je oprávněn kontrolovat dodržování „Základních
podmínek“ ve všech jejich ustanoveních.
6) Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za splnění všech povinností, stanovených zákonem č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti (dále jen „ZoZ“), včetně toho, že zhotovitel:
● neumožní výkon nelegální práce ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) ZoZ,
● řádně splní své oznamovací povinnosti dle ustanovení § 87 ZoZ,
● podle ustanovení § 102 odst. 3 ZoZ povede evidenci a bude uchovávat kopie dokladů
prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to po dobu trvání
zaměstnání a dobu 3 let od skončení zaměstnávání tohoto cizince u zhotovitele, a na žádost
objednatele prokáže plnění těchto povinností.
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neplnění či porušení výše uvedených povinností odpovídá
objednateli za škodu, která mu v důsledku toho vznikne.

VIII. – Závěrečná ustanovení
1) Tyto „Základní podmínky“ jsou nedílnou součástí sjednaných smluvních vztahů mezi zhotovitelem
a objednatelem.
2) Odlišnosti od těchto „Základních podmínek“ musí být uvedené v příslušné smlouvě.
3) Zhotovitel je povinen přenést na své poddodavatele ustanovení „Základních podmínek“ a odlišností
od nich, případně vyplývající ze smlouvy, v plném rozsahu a současně zodpovídá za jejich
dodržování všemi osobami zhotovitele.
4) Ustanovení „Základních podmínek“ nabývají vůči zhotoviteli účinnosti dnem uzavření příslušné
smlouvy.
Důležitá telefonní čísla v areálu TŽ ,a.s.:
V objektech podniku TŽ a objednatele platí následná interní telefonní čísla:
− Záchranná služba , sanitní vůz , hlášení požárů ………..…..

150, 558 533 333

− Hlavní dispečink TŽ

558 532 200, 558 532 208

…...................................……
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− společnost ENVIFORM, a.s. (Bezpečnost a ochrana zdraví)

558 533 828, 558 533 348

− PK– Kontrola

….........................................

558 532 105

− VV– Hasičský záchranný sbor

..……...........................

558 532 112

− IL – Ochrana životního prostředí

..……...........................

558 532 177

− společnost Moravia Security, a.s. . …......................................

558 535 288, 558 534 644

− Dispečink ENERGETIKY TŘINEC, a.s. …............………...

558 532 207

− Odborně způsobilé, příp. Autorizované osoby objednatele pro nakládání
s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky…………..
− Referent životního prostředí objednatele – odpady, vody ……

558 532 077, 558 535 717

558 535 732

Použité zkratky:
BOZP
ČÚBP
ET
EEo
EMS
HIM
ENVIFORM, a.s.
Moravia Security, a.s.
TŽ
PK
PKb
PO
VV
VE

Bezpečnost a ochrana zdraví
Český ústav bezpečnosti práce (instituce)
ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
Odbor obchodu ET
Environmentální systém řízení společnosti – ochrana životního prostředí
Hmotný investiční majetek
Společnost zajišťující oblast Bezpečnosti a ochrany zdraví
Společnost zajišťující ostrahu objektu i ochranu majetku TŽ a ET
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Odbor TŽ - Kontrola
Odbor TŽ – Kontrola, Oddělení „Bezpečnostní politika“
Požární ochrana
Hasičský záchranný sbor (TŽ)
Ochrany životního prostředí (TŽ)
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