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Základní podmínky činností dodavatelů prací nebo služeb 

v areálu společnosti REFRASIL, s.r.o.  

    

                                                                       
I. Základní ustanovení  

 

1. Předmětem a účelem těchto Základních podmínek činností dodavatelů prací a služeb v areálu 

společnosti REFRASIL, s.r.o., (dále jen "Základní podmínky"), je závazné vymezení pravidel 

působení dodavatelů prací a služeb (dále jen „zhotovitel“) v oblasti zabezpečení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZ), požární ochrany a prevence závažných havárií, ochrany životního prostředí a 

ochrany majetku, jakož i v dalších oblastech souvisejících s činností a působením zhotovitele v areálu 

společnosti REFRASIL, s.r.o. (dále též „REFRASIL“).  

 

2. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za plnění těchto „Základních podmínek“ svými zaměstnanci 

nebo zástupci, resp. zaměstnanci nebo zástupci třetích osob, pokud tyto třetí osoby poskytují na straně 

zhotovitele práce nebo služby v areálu REFRASILu (veškeré osoby poskytující práce a služby na 

straně zhotovitele souhrnně dále jen "osoby zhotovitele"). Zhotovitel je takto vůči objednateli 

odpovědný za to, že veškeré povinnosti, které pro „osoby zhotovitele“ z těchto „Základních 

podmínek“ vyplývají, budou „osobami zhotovitele“ plněny s tím, že v případě jejich neplnění může 

objednatel vyvodit vůči zhotoviteli sankce v souladu s těmito základními podmínkami.  

 

3. 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.  

 

4. Pro potřeby těchto „Základních podmínek“ se pod pojmem "objednatel" rozumí osoba 

specifikovaná v textu příslušné smlouvy, požadující danou práci a zajišťující přejímku prací a služeb. 

Představitelem pro BOZ se rozumí odborně způsobilá osoba pověřená objednatelem k výkonu činnosti 

v oblasti BOZ a prevence rizik.  

 

5. „Osoby zhotovitele“ mohou používat zařízení REFRASILu pouze s dokumentací REFRASILu nebo 

ve shodě s ní.  

 

6. Objednatel je společností certifikovanou podle ISO 9001, a tudíž i zhotovitel musí dodržovat 

nezbytné podmínky vyžadované těmito normami, byť sám nemusí být certifikován s výjimkou 

specifikovaných činností s vazbou na zajištění kvality, kde je požadován certifikát ISO.  
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II. Bezpečnost a ochrana zdraví  

 

1. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rámci zhotovitelské dokumentace, jejíž nedílnou součástí je technologický nebo pracovní 

postup. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny „osoby zhotovitele“ jsou odborně a zdravotně způsobilé 

k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti „osob 

zhotovitele“ musí být uloženy u zhotovitele a na požádání objednatele je zhotovitel povinen je 

bezodkladně předložit k nahlédnutí. Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti „osob zhotovitele“ 

opravňuje představitele pro BOZ k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami, 

objednatele pak k udělení okamžitého zákazu vstupu těmto osobám do areálu REFRASILu, aniž by 

tyto skutečnosti měly vliv na řádné plnění povinností zhotovitelem.  

 

2. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti bezpečnosti a 

hygieny práce. Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má představitel pro BOZ a smluvní 

dodavatel služeb BOZ (společnost ENVIFORM a.s.). V případě zjištění porušování zásad BOZ 

„osobami zhotovitele“, je zhotovitel povinen zjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu, včetně 

respektování zákazu prací či vykázání porušovatelů z areálu REFRASILu.  

 

3. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (úraz, dopravní nehoda, havárie, výbuch, 

únik chemických látek a přípravků, živelné pohromy, apod.) při pracovní činnosti zhotovitele je 

povinností zhotovitele neprodleně informovat objednatele, na dispečink jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., (dále jen „TŽ“) tel. č.  558 533 333 a   

REFRASILu tel. č. 724 232 707 (příp. dále viz str.8 „Důležitá tel. čísla v areálu REFRASILu“),  

spolupracovat s nimi a řídit se jejich pokyny. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny dodržet všechna 

opatření objednatele vyplývající ze vzniku mimořádných událostí, jakož i pokyny hasičského 

záchranného sboru, členů ostrahy a příslušníků zdravotní služby, působících v areálu TŽ.  

 

 

4. Zhotovitel je povinen při poskytování prací a služeb splnit tyto základní bezpečnostní pokyny a 

požadavky:  

 

a) Před zahájením prací je zhotovitel povinen písemně převzít pracoviště, minimálně formou zápisu do 

stavebního (montážního) deníku. Součástí převzetí musí být:  

- vymezení pracoviště,  

- stanovení přístupových, případně únikových cest,  

- stanovení odpovědných osob zhotovitele a objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření 

BOZ,  

- vzájemné písemné informace objednatele a zhotovitele o rizicích a opatřeních před jejich působením, 

která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti přístupné. Bez 

písemného převzetí pracoviště včetně informací o rizicích není zhotovitel oprávněn zahájit práci.  

 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k 

ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 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 informováni.  
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b) Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) 

jsou povinny před zahájením prací absolvovat instruktáž u objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, 

aby s informacemi z instruktáže a technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich 

týká, byly prokazatelně seznámeny všechny „osoby zhotovitele“. V případě, že předpokládaná doba 

pobytu „osoby zhotovitele“ v areálu REFRASILu  přesáhne dva kalendářní týdny, musí „osoby 

zhotovitele“ absolvovat rovněž vstupní školení BOZ u určeného smluvního dodavatele služby BOZ. 

Součástí vstupního školení je také školení o PO a prevenci závažných havárií. Náklady absolvování 

vstupního školení jsou nákladem zhotovitele.  

 

c) Zhotovitel je povinen před zahájením prací určit a oznámit objednateli odborně způsobilou osobu 

odpovědnou v oblasti prevence rizik, včetně sdělení kontaktů na tuto osobu. Tato odborně způsobilá 

osoba je partnerem představitele pro BOZ v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je 

odpovědná za výkon dohledu nad dodržováním zásad bezpečnosti práce u činností, vykonávaných 

zhotovitelem nebo „osobami zhotovitele“.  

 

d) „Osoby zhotovitele“ se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a v prostorách, kde plní své 

pracovní povinnosti a kde byly poučeny o rizicích ohrožení zdraví (písemný záznam viz čl. II, odst. 4 

písm. a, b, c těchto Základních podmínek). Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení, 

kantýny či jídelny apod. mohou používat jen komunikace a přístupové cesty, které jim byly určeny 

objednatelem.  

Pobyt na jiných místech areálu REFRASILu  je přísně zakázán. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny 

při řízení motorových či nemotorových vozidel na komunikacích v areálu TŽ dodržovat dopravní 

předpisy včetně dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.  

 

e) Každá pracovní skupina musí mít předem určeného vedoucího jako osobu odpovědnou za 

organizaci práce dané pracovní skupiny a za dodržování těchto Základních podmínek „osobami 

zhotovitele“. Vedoucí pracovní skupiny musí být zveřejněn zápisem ve stavebním (montážním) 

deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti musí být zajištěna jeho 

dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní skupiny.  

 

f) „Osoby zhotovitele“ jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na 

základě identifikovaných rizik provozované činnosti. V podmínkách výrobních provozů jsou 

minimálním vybavením ochranná přilba, ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv a čiré 

ochranné brýle. Všechny „osoby zhotovitele“ musí být viditelně označeny obchodní firmou či jiným 

označením osoby (reflexní vesta), jejímž jménem vykonávají svou činnost.  

 

g) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi). Zejména je povinen zajistit 

průběžný odvoz stavebních sutin či materiálů, které se vyskytnou během provádění prací, na 

dohodnutá místa uvedená v zápise o předání pracoviště nebo staveniště. Dále je zhotovitel povinen 

zajistit zabezpečení výkopů všeho druhu, pracovních prostor, míst ohrožených pádem předmětů, 

překážek na komunikacích a podobně.  

 

h) V případech, kdy prováděné práce zasahují do průjezdného profilu koleje a jedná se o práce, při 

kterých je nezbytný průchod kolejištěm nebo při kterých dochází k omezení či narušení schůdného 

prostoru pro posunovače u kolejí normálního rozchodu do vzdálenosti 3000 mm od osy koleje a výšky 

6 m nad temenem kolejnice a u kolejí úzkého rozchodu do vzdálenosti 2300 mm od osy koleje a výšky 

4 m nad temenem kolejnice, k narušení stability kolejového svršku, případně hrozí-li jiné nebezpečí, je 

zhotovitel povinen s objednatelem dohodnout potřebné bezpečnostní zásady a postupovat vůči němu 

podle čl. II. odst. 5 písm. a) Základních podmínek.  

 

i) Pokud práce zasahují do vnitropodnikových komunikací nebo je narušují, je zhotovitel povinen 

předem písemně dohodnout postup práce a bezpečnostní opatření s objednatelem, případně přímo s 

technickým dozorem správce komunikace  a komunikaci zabezpečit dle platných předpisů.  
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j) Napojení na odběr energie a médií z provozních sítí je zhotovitel nebo „osoby zhotovitele“ oprávněn 

provést pouze po předchozím souhlasu objednatele. Stejné pravidlo platí pro případ použití 

provozního zařízení nebo nářadí.  

 

k) Dočasné stavební konstrukce (lešení):  

- Zhotovitel („osoba zhotovitele“) provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) provádí 

stavbu lešení dle pokynů objednatele.  

- Každé lešení je nutno technicky dokumentovat.  

- Před započetím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s objednatelem jeho umístění v 

požadovaných prostorách.  

- Dokončené lešení předává zhotovitel lešení objednateli formou zápisu např. v montážním deníku.  

- 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 

objednatele o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění závad. Informaci o závadách 

zapisuje v montážním deníku.  

- Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem v montážním deníku) informuje 

objednatele o odstranění závady.  

- Po ukončení používání lešení zhotovitel lešení neprodleně demontuje, neudělí-li mu objednatel jiný 

pokyn.  

 

5. Každý vzniklý pracovní úraz „osoby zhotovitele“ musí odpovědný zástupce zhotovitele neprodleně 

ohlásit objednateli  na tel. č. 724 232 707 (příp.723 319 621) Zjišťování příčin vzniku úrazu, 

sepisování záznamů o úrazu a stanovení opatření proti opakování úrazů provádí zhotovitel ve 

spolupráci s představitelem pro BOZ a odborně způsobilou osobou odpovědnou v oblasti prevence 

rizik. Objednatel z provedeného šetření pracovního úrazu pořídí záznam do montážního deníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu „osoby zhotovitele“. Jednu kopii 

záznamu o úrazu je povinen zhotovitel zaslat objednateli.  

 

6. Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

v areálu  REFRASILu  „osobami zhotovitele“, zákaz vstupu do areálu REFRASILu  pod vlivem těchto 

látek a zákaz jejich donášení do areálu REFRASILu  „osobami zhotovitele“. Porušení zákazu u 

alkoholických nápojů je zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou „osoby zhotovitele“ povinny 

se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat zástupci kontrolních orgánů objednatele a 

členové ostrahy. Nesouhlasí-li prověřovaný s výsledkem dechové zkoušky s tím, že popírá požití 

alkoholu, má povinnost podrobit se lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo moči. 

Odmítne-li „osoba zhotovitele“ toto vyšetření, je rozhodující výsledek dechové zkoušky. Při 

pozitivním výsledku lékařské zkoušky hradí náklady za odběr a zkoušku zhotovitel.  

 

 

III. Práce na vyhrazených technických (VTZ) a určených technických (UTZ) zařízeních  

 

1. Před zahájením práce na VTZ a UTZ „osobami zhotovitele“ informuje zhotovitel o rozsahu prací 

příslušného revizního technika VTZ u firmy ENVIFORM a.s., objednatele a protiplynovou službu. 

Tento se seznámí s rozsahem prací, způsobem jejich provedení, ověří kvalifikační způsobilost 

zhotovitele prací, kvalitu a kompletnost dokumentace k VTZ a stanoví případné další připomínky k 

zabezpečení souladu prací a doložené dokumentace s platnou legislativou a k zajištění BOZ při 

pracích na VTZ a UTZ.  

 

2. Zhotovitel dále v dostatečném časovém předstihu oznámí objednateli místo a termín konání zkoušek 

VTZ a UTZ.  
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3. Vedení pracovní skupiny, pracující na VTZ a UTZ, může být svěřeno pouze kvalifikované osobě, 

která v plném rozsahu odpovídá za kvalitu provedených prací, dodržování předepsaných pracovních 

postupů a zajištění bezpečností práce.  

 

 

IV. Ochrana životního prostředí  

 

1. „Osoby zhotovitele“ jsou při provádění prací a služeb v areálu REFRASILu povinny dodržovat 

právní předpisy k ochraně životního prostředí, přičemž zhotovitel nese plnou odpovědnost za řádný 

výkon činností a plnění povinností v této oblasti „osobami zhotovitele“.  

 

2. Zhotovitel je povinen se objednatelem předem prokazatelně, tzn. s písemným záznamem, projednat 

zamýšlené použití takových surovin, materiálů, chemických látek a přípravků a pracovních postupů, 

které způsobují nebo mohou způsobit znečištění některé složky životního prostředí, pokud toto použití 

není uvedeno ve smlouvě, popřípadě v projektové dokumentaci.  

 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby „osoby zhotovitele“ dodržovaly tyto specifické podmínky 

ochrany životního prostředí:  

 

a) použití azbestu a polychlorovaných bifenylů, včetně výrobků tyto látky obsahujících a směsí (bez 

ohledu na obsah těchto látek) a použití křemičitého písku k tryskání je nepřípustné,  

 

b) objednatel musí být písemnou formou informován o všech nebezpečných chemických látkách, 

přípravcích a jejich nebezpečných složkách, které po ukončení prací anebo služeb zůstanou v areálu 

REFRASILu  jako součást zařízení nebo objektu (ochranné nátěry, izolace, náplně strojů apod.),  

 

c) zhotovitel je povinen zajistit řádné nakládání s odpady „osobami zhotovitele“, které jsou jejich 

původci s tím, že povinností původců odpadů je v tomto směru zejména:  

- vést v rozsahu platné legislativy evidenci o produkci odpadů vzniklých při realizaci prací a služeb a 

tuto předat nejpozději s ukončením akce objednateli,  

- shromažďovat vzniklé odpady, které nelze ihned využit nebo odstranit, utříděné podle druhu a 

zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím 

únikem,  

- dodržovat zákazy volného spalování jakéhokoliv odpadu a odstraňování odpadů uložením do 

kontejnerů, které k tomu nejsou určeny,  

- uzavřít krátkodobou smlouvu s jinou oprávněnou osobou na odběr směsného komunálního odpadu 

(SKO) a vytříděných složek SKO vznikajících při realizaci akce, nebude-li se objednatelem dohodnuto 

jinak,  

- dohlížet a odpovídat za nakládání s odpady na území staveniště, zvlášť v prostoru pro odpadové 

nádoby,  

- zajistit po ukončení akce, před předáním staveniště nebo místa působení, odstranění všech vzniklých 

odpadů (včetně odpadů z obalů),  

 
- ponechat odpady neželezných kovů a kabelů objednateli, nebude-li objednatelem stanoveno jinak,  

 

d) ocelový a litinový šrot (ve smyslu ČSN 42 00 30), ponechat objednateli v místě určeném 

objednatelem, nebude-li objednatelem stanoveno jinak,  

 

e) dodržovat zákaz vypouštění odpadních vod do kanalizací a vodotečí bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele,  

 

f) neprodleně ohlásit objednateli jakýkoliv únik závadných látek do terénu, do kanalizace či do 

vodního toku.  
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4. Zhotovitel odstraňuje, na své náklady, následky havárie s dopadem na životní prostředí, způsobené 

„osobami zhotovitele“, spolupracuje na odstranění následků této havárie s objednatelem a hradí 

objednateli náklady s tím spojené.  

 

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu ochrany životního prostředí při činnostech zhotovitele a 

„osob zhotovitele“ v rozsahu těchto Základních podmínek. V případě zjištění porušování těchto 

podmínek „osobami zhotovitele“ je zhotovitel povinen neprodleně zajistit nápravu.  

 

 

V. Požární ochrana a prevence závažných havárií  

 

1. „Osoby zhotovitele“ při svém působení na území nebo v objektech  REFRASILu  jsou povinny 

dodržovat obecně závazné právní předpisy a interní pokyny REFRASILu  v oblasti požární ochrany a 

prevence závažných havárií.  

2. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti požární 

ochrany a prevence závažných havárií.  

3. Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) 

jsou povinny před zahájením prací absolvovat školení o PO a prevenci závažných havárií u 

objednatele (v případě dlouhodobých vstupů je toto školení součástí vstupního školení do areálu TŽ ve 

firmě Enviform, a.s.. U krátkodobých vstupů odpovědných osob zhotovitele, bude součástí vzájemně 

předaných rizik dokument „Základní informace z oblasti PO a prevence závažných havárií“. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby v oblasti požární ochrany a prevence závažných havárii na 

pracovišti byly prokazatelně proškoleny všechny „osoby zhotovitele“.  

4. „Osoby zhotovitele“ plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k 

výkonu své činnosti. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny počínat si tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku 

požáru nebo havárie, neohrozily život a zdraví osob, majetek a životní prostředí.  

5. Při provádění svářečských a paličských prací musí „osoby zhotovitele“ postupovat dle vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb. Zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být schválena 

Hasičským záchranným sborem TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. Tlakové láhve pro acetylén musí 

být při svařování vybaveny suchou předlohou umístěnou bezprostředně za redukčním ventilem.  

6. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (úraz, otrava 

plynem, dopravní nehoda, výbuch, únik látek a přípravků, živelné pohromy apod. bezodkladně ohlásit 

na dispečink jednotky hasičského záchranného sboru podniku TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., (dále 

jen „TŽ“) tel. č.  558 533 333 a REFRASILu  tel.  č. 724 232 707 (příp. dále viz str.8 „Důležitá tel. 

čísla v areálu REFRASILu“). „Osoby zhotovitele“ jsou povinny postupovat dle požárních 

poplachových směrnic dodržet všechna opatření objednatele vyplývající ze vzniku mimořádné události 

a řídit se pokyny zasahujících složek.  

7. Zhotovitel je povinen vyžádat si u objednatele souhlasné stanovisko k požadavku na zřízení, 

umístění a provozování jakéhokoliv druhu stavebních objektů (stavebních buněk, maringotek apod.), 

skladovacích prostor a dalších provizorií, které budou sloužit „osobám zhotovitele“.  

 

 

VI. Subdodavatelé zhotovitele 

  

1. Základní subdodavatelské schéma zhotovitele bude nedílnou součást ujednání příslušné obchodní 

smlouvy. Zhotovitel není oprávněn toto základní subdodavatelské schéma měnit bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, nestanoví-li se dále jinak.  

2. Namísto subdodavatelů uvedených v základním schématu se na provedení jednotlivých prací 

mohou podílet též další subjekty se souhlasem objednatele. Účast těchto subjektů na provádění 

jednotlivých činností je zhotovitel povinen objednateli předem oznámit, a to zápisem ve stavebním 

(montážním) deníku, včetně popisu jejich činnosti a uvedení odpovědné osoby.  

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce a služby pro objednatele poskytovaly výlučně osoby 

uvedené v základním subdodavatelském schématu nebo  další subjekty  uvedené v bodě 2 tohoto 
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článku, a to bez ohledu na to, na základě jakého smluvního vztahu tito subdodavatelé svou činnost 

vykonávají a komu jsou za řádný výkon své činnosti odpovědni, tedy bez ohledu na to, na které 

subdodavatelské úrovni ve vztahu ke zhotoviteli při poskytování prací či služeb pro objednatele 

působí.  

 

 

VII. Hospodaření s energiemi  

 

Zhotovitel je  povinen během pobytu svých zaměstnanců v areálu REFRASILu, a zejména pak při 

realizaci prací nebo služeb nakládat hospodárně s odebíranou energií všech druhů (elektrická energie, 

plyny, stlačený vzduch, voda, pára, paliva, pohonné hmoty, atd.).  

Zejména je zhotovitel povinen:  

 

1. Zamezit plýtvání odebíraných energií při vlastních činnostech.  

2. Ohlásit zástupci odběratele jakékoliv identifikované neefektivní využívání energií.  

3. Prokazatelně proškolit své odpovědné zaměstnance o ustanoveních tohoto článku IX.  

 

 

VIII. Sankce za porušení povinností  

 

1. Za porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. V 

návaznosti na čl. I. odst. 2 těchto Základních podmínek má objednatel právo uplatnit sankce vůči 

zhotoviteli i v případě, že k porušení povinností dojde kteroukoliv z „osob zhotovitele“.  

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, 

nestanoví-li výzva jinou lhůtu.  

3. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění odstoupit od jakékoliv smlouvy, na 

jejímž základě zhotovitel vykonává pro objednatele práce či poskytuje objednateli jiné služby, a to v 

případě jakéhokoliv porušení povinnosti zhotovitelem, která mu vyplývá z těchto Základních 

podmínek. Pro tyto účely se za podstatné porušení povinnosti považuje  

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti BOZ 

(kap. II. a III. těchto Základních podmínek)  

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti ochrany 

životního prostředí (kap. IV. těchto Základních podmínek)  

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti požární 

ochrany (kap. V. těchto Základních podmínek  

- porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti 

dodržování struktury subdodavatelů (kap. VI. těchto Základních podmínek)  

4. Objednatel je oprávněn neumožnit kterékoli „osobě zhotovitele“, která porušila některou z 

povinností podle této smlouvy, vstup či vjezd do areálu  REFRASILu. Objednatel je povinen o těchto 

svých opatřeních informovat zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku nejpozději v 

pracovní den následující po přijetí tohoto opatření.  

5. Zvláštní sankce se uplatní v případě dodatečného zjištění nezákonného uložení/odstranění odpadů, 

které nebylo možné při převzetí prací či služeb odhalit (např. zasypání při terénních úpravách). 

Zhotovitel je povinen tyto odpady dodatečně odstranit na vlastní náklady a ve stanoveném termínu. 

Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn tyto odpady odstranit na náklad zhotovitele. Při nedodržení 

termínu k odstranění odpadů je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den 

prodlení.  

 

 

IX. Závěrečná ustanovení  

 

1. Tyto "Základní podmínky" nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020.  
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2. Závazky zhotovitele z těchto "Základních podmínek" zanikají dnem ukončení poskytování prací 

nebo služeb objednateli, s výjimkou, kdy závazkový vztah ze smlouvy o poskytování prací či služeb 

trvá v důsledku reklamace ze strany objednatele. Závazky či oprávnění z těchto Základních podmínek, 

jež podle své povahy nejsou vázány na období poskytování prací či služeb, trvají i po ukončení těchto 

prací.  

3. Zhotovitel je povinen seznámit s těmito Základními podmínkami všechny „osoby zhotovitele“.  

 

4. Důležitá telefonní čísla v areálu REFRASILu:  

 

Ředitel  602 782 640 

Výrobní zástupce ředitele 606 501 123 

Vedoucí údržby  724 232 707 

Představitel BOZ 723 319 621 

 

 

5. Havarijní čísla    

 

Hlášení požáru a úrazu 558 5 33333 

150 

Dispečink TŽ (hlavní) 558 5 32200 

Závodní stráž TŽ 725 752 006 

558 5 35288 

Policie 158 

 

 

          V Třinci, 1.4.2020 

           
Ing.Miroslav Bruk, MBA 

Jednatel 

REFRASIL, s.r.o. 

 


