MROZEK, a. s., se sídlem v Bystřici 1361, PSČ 739 95

V Bystřici dne 31.03.2014

„Všeobecné obchodní podmínky společnosti MROZEK, a. s.“
(nákup zboží a materiálů)

„Všeobecné obchodní podmínky společnosti MROZEK, a. s.“
(nákup movitých věcí)
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
I.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MROZEK a.s., se
sídlem Bystřice čp. 1361, PSČ 739 95, identifikační číslo: 25904612, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2576 (dále jen „kupující či objednatel“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále
jen „smlouva“) uzavírané mezi kupujícím a jinou osobou (dále jen „prodávající či dodavatel“) jejímž
předmětem je dodání movitých věcí např. výrobků, materiálů. aj. (dále jen „zboží“).
I.2.
Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy prodávající je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu
povolání.
I.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve
smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
I.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
I.5.
Znění obchodních podmínek může kupující měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
I.6.
Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné v případě, že jim jsou známé nebo na ně
smluvní strany odkázaly nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednaly jiným způsobem. Má
se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly
součástí smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s
použitím těchto obchodních podmínek pro všechny v budoucnu uzavřené smlouvy i v případě, že na ně
nebude v jednotlivých smlouvách odkázáno. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití těchto
obchodních podmínek a že se seznámily s jejich obsahem, pokud připojily svůj podpis na smlouvu či
objednávku, kde je odkaz na tyto obchodní podmínky, a to i v případě, že podpis smluvních stran není
připojen na samotných obchodních podmínkách.
I.7.
Za právní jednání učiněná písemně jsou pro účely těchto obchodních podmínek považována též
faxová a elektronická sdělení, na nichž je uvedeno jméno oprávněně jednající osoby.
II.
VZNIK SMLOUVY
II.1. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina zaslaná
objednatelem zhotoviteli označená jako Objednávka nebo Návrh na uzavření smlouvy, obsahující alespoň
druh a množství zboží, cenu a požadovaný termín dodání.
II.2. Jednotlivá smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba zhotovitele písemně
potvrdí přijetí objednávky. Přijetí objednávky zhotovitelem, které obsahuje dodatky, výhrady či jakékoliv
jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy ze strany
zhotovitele a nebude-li objednatelem přijat do 7 pracovních dnů od doručení takového návrhu, zaniká. V
případě, že objednávka nebude zhotovitelem přijata v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se
za zaniklou. Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, se vylučuje. Objednatel je oprávněn objednávku odvolat ve lhůtě pro její přijetí.
II.3. Smlouva je platně uzavřena jen v případě, že je potvrzena oprávněnými osobami obou smluvních
stran. Strany se vzájemně ujišťují, že smlouvu uzavřely osoby oprávněné sjednat smlouvu. Strany se tak
ocitají v dobré víře, že smlouvu podepsaly osoby oprávněné takovou smlouvu uzavřít za kupujícího i
prodávajícího.
II.4. Ústní nebo písemná ujednání učiněná stranami před uzavřením smlouvy, týkající se obchodních
případů podle později uzavřené smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.
III.
DODACÍ PODMÍNKY
III.1. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží,
přičemž je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené smlouvy.
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III.2. Zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží tak, aby odpovídalo dohodnutým
přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese prodávající. Vratné obaly se vracejí jen v případě,
že si strany tuto povinnost výslovně sjednaly. Za vratné obaly se považují pouze obaly takto označené na
faktuře. Ostatní obaly jsou považovány za nevratné.
III.3. Je-li sjednán odběr zboží kupujícím od prodávajícího, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu
veškeré informace potřebné pro bezpečný převoz zboží. Pokud budou tyto informace neúplné či nepřesné, je
prodávající zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto kupujícímu. Kupující
je oprávněn dluh prodávajícího z tohoto titulu započíst proti svému závazku uhradit prodávajícímu kupní
cenu zboží.
III.4. Zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve smlouvě. V případě, že tyto nebudou
obsahem smlouvy, bude zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami
stanovenými zákonem.
III.5. Zboží může být dodáno kupujícímu těmito způsoby:
III.5.1. Českou poštou na doručovací adresu uvedenou v objednávce, na náklady prodávajícího;
III.5.2. Službou PPL na doručovací adresu uvedenou v objednávce, na náklady prodávajícího;
III.5.3. Vlastní odběr kupujícím ze skladu prodávajícího, na náklady kupujícího;
III.5.4. Dodání prodávajícím, tzn. že prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání určeného
v objednávce za cenu dopravy sjednanou ve smlouvě / objednávce. Prodávající je oprávněn dodat zboží
prostřednictvím třetí osoby, přičemž úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se
sjednanou kupní cenou. Není-li cena dopravy sjednána, platí, že je zahrnuta v kupní ceně. V případě tohoto
způsobu dodání zboží prodávajícím jsou pro prodávajícího závazná ustanovení článků č. VII., VIII. a IX.
těchto obchodních podmínek zejména v situaci vstupu na pracoviště kupujícího.
III.6. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list, či doklad odpovídající sjednanému způsobu
dodání zboží. V případech, kdy součástí smlouvou sjednaného závazku prodávajícího je zajištění dopravy
zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání zboží přepravní doklad potvrzený kupujícím nebo
osobou jím pověřenou; v těchto případech nastanou účinky odevzdání zboží jeho předáním kupujícímu.
Pokud prodávající není povinen zboží odeslat je dokladem o dodání zboží přepravní doklad vydaný
kupujícím nebo dopravcem a předaný prodávajícímu při odběru zboží z jeho provozovny.
III.7. Dodací podmínky lze stanovit odkazem na dodací doložky INCOTERMS. Dodacími doložkami se
rozumí vždy dodací doložky INCOTERMS 2010. U takto sjednaných dodacích doložek musí být vždy
uvedeno dostatečně specifikované místo dodání, určení, přístav nalodění.
III.8. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží se všemi doklady potřebnými k převzetí a užívání
zboží a s ostatní dokumentací, která k němu náleží. Na vyžádání kupujícího prodávající taktéž dodá doklady
o posouzení shody dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů v platném znění.
III.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží a materiálu v okamžiku jeho převzetí.
IV.
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY
IV.1. Prodávající odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost dodaného zboží.
IV.2. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považuje
i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
IV.3. V případě vady zboží má kupující právo
IV.3.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
IV.3.2. na odstranění vady opravou věci,
IV.3.4. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
IV.3.5. odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady
neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od
smlouvy odstoupit. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně
odpovídající jeho právu na slevu.
IV.4. Pro právní vztahy založené smlouvou se vylučuje použití ustanovení § 2111 občanského zákoníku.
IV.5. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost v délce šest (6) měsíců, jinak v délce
vyplývající ze záručních listů výrobců zboží.
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IV.6. Oprávněně reklamované vady odstraňuje dodavatel bezúplatně, na svůj náklad a nebezpečí.
IV.7. V případě oprávněně reklamované vady v záruční lhůtě se záruční lhůta prodlužuje o dobu od
oznámení výskytu vady do doby odstranění reklamované vady. Převzetí odstranění reklamované vady bude
provedeno mezi smluvními stranami vždy písemně.
V.
FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1. Právo na zaplacení ceny dodavateli vzniká zásadně na základě objednatelem odsouhlaseného
dodacího listu, který slouží jako podklad pro fakturaci není-li mezi stranami dohodnuto jinak.
V.2. Není-li stranami sjednáno jinak, nastává splatnost veškerých faktur – daňových dokladů nejbližší
čtvrtek po uplynutí 60 dnů od data jejich doručení objednateli
V.3. Faktury vč. příloh musí dodavatel doručit ve dvojím vyhotovení. Za řádný daňový doklad nebude
považována faktura, ve které bude vyúčtována cena díla provedeného na základě více než jedné smlouvy či
objednávky.
V.4. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví a
zákonem o dani z přidané hodnoty; číslo účtu, na který má být platba provedena. Pokud je dodavatel
plátcem DPH, každá jím vystavená faktura - daňový doklad bude obsahovat DPH v příslušné výši.
V.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez proplacení fakturu, která není
řádným daňovým dokladem podle zákona či těchto obchodních podmínek.
V.6. Sjednané doplňující obsahové a přílohové náležitosti faktury:
V.6.1. ke každé faktuře bude přiložena kopie předmětné objednávky, kupní smlouvy
V.6.2. na každé faktuře bude uveden název celé stavby a celé číslo objednávky, smlouvy,
V.6.3. ke každé faktuře bude přiložen potvrzený zjišťovací protokol a soupis provedených prací pokud již
není množstevní plnění uvedeno ve zjišťovacím protokolu.
V.7. Vrací-li objednatel zhotoviteli fakturu, je povinen vyznačit v dané faktuře důvod vrácení.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
V.8. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat pohledávky
vzniklé z plnění této smlouvy nebo objednávky nebo v souvislosti s ní. V případě porušení tohoto závazku
dodavatelem je tento povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% nominální hodnoty
postoupené pohledávky, přičemž objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením této
povinnosti dodavatele a je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Smluvní
pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení vyúčtování ze strany objednatele.
V.9. Započtení na pohledávky za objednatelem vzniklé ze smlouvy se nepřipouští, kromě případů v těchto
obchodních podmínkách výslovně uvedených.
V.10. Objednatel není v prodlení, pokud neuhradí fakturu dodavatele ve sjednaném termínu splatnosti
z toho důvodu, že fakturované plnění nebylo zaplaceno investorem; pro tento případ je ujednán náhradní
termín pro zaplacení faktury (prodloužená doba splatnosti), a to tak, že dodavatel zaplatí fakturované plnění
ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů následujících po dni úhrady příslušné částky investorem, resp. nejbližší
čtvrtek, který nastane po uplynutí této lhůty.
V.11. Dodavatel prohlašuje, že k datu podpisu objednávky, kupní smlouvy není nespolehlivým plátcem ve
smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a současně není
v postavení a ani nijak nehrozí, že v době do splatnosti peněžitých plnění objednatele podle této smlouvy
bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči svému správci daně.
V.12. Dodavatel je povinen na každé faktuře – daňovém dokladu, uvést bankovní účet, na který má být
cena za dílo a k ní příslušná DPH objednatelem uhrazena, bude-li k ceně řádně vyúčtována, přičemž tento
bankovní účet dodavatele musí být současně bankovní účtem, zveřejněným správcem daně způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zveřejněný účet“).
V.13. Objednatel je povinen cenu a k ní příslušnou DPH, bude-li k ceně řádně vyúčtována, dodavateli
uhradit bezhotovostně na zveřejněný účet, uvedeny na faktuře. Nebude-li bankovní účet, uvedený na faktuře,
zveřejněným účtem, je objednatel oprávněn neprodleně vrátit fakturu dodavateli zpět k opravě – doplnění
zveřejněného účtu s tím, že doručením takto opravené faktury začíná objednateli běžet nová lhůta splatnosti.
V.14. V případě, že bankovní účet dodavatele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění
platby zveřejněným účtem, nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správce daně způsobem
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umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem, je objednatel
oprávněn uhradit cenu jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn příslušnou DPH, uhradit za
dodavatele správci daně formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
VI.
SMLUVNÍ POKUTY, PRODLENÍ, ODSTUPNÉ
VI.1. Za porušení povinností dodavatele uvedených v čl. VII. „zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci“, čl. VIII. „Požární ochrana“, čl. IX. „Životní prostředí a odpadové hospodářství“ těchto obchodních
podmínek je objednatel oprávněn dodavateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené Sazebníkem
smluvních pokut, který je přílohou č.2 a tedy nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a to za každé
jednotlivé porušení povinností. Budou–li objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu
(ČIŽP, MěÚ, KÚ MsK apod.) pokuty podle platné legislativy za porušení výše uvedených povinností
dodavatele, zavazuje se dodavatel objednateli finanční relutum odpovídající výši uložené sankce (pokuty)
uhradit.
VI. 2. V případě, že dodavatel nedodrží termín dodání zboží, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody
způsobené porušením povinnosti dodavatele plnit řádně a včas a je oprávněn domáhat se i náhrady škody
vedle smluvní pokuty.
VI.3. Prodávající je oprávněn podle ustanovení § 1992 občanského zákoníku zrušit svůj závazek dodat
zboží zaplacením odstupného ve výši 10% kupní ceny zboží. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného
však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.
Prodávající je však povinen nahradit kupujícímu veškerou v této souvislosti vzniklou škodu.
VI.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je dodavatel oprávněn
vyúčtovat objednateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
VI.5. Pro všechny smluvní pokuty mezi účastníky sjednané platí, že objednatel je oprávněn požadovat také
náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je
oprávněn domáhat se náhrady škody vedle smluvní pokuty. Dodavatel je povinen smluvní pokutu zaplatit i
tehdy, jestliže porušení povinnosti nezavinil; v takovém případě je však oprávněn požádat objednatele o
prominutí smluvní pokuty.
VII. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
VII. 1. Dodavatel je povinen dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dodavatel je povinen vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodavatel
odpovídá za to, že všechny jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou odborně a zdravotně
způsobilí k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti
zaměstnanců dodavatele musí být uloženy u dodavatele a na požádání objednatele je dodavatel povinen je
bezodkladně předložit objednateli k nahlédnutí. Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti zaměstnanců
dodavatele nebo jeho subdodavatelů je důvodem k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami,
objednatele zároveň opravňuje k udělení okamžitého zákazu vstupu těmto osobám do areálu objednatele
nebo na staveniště, aniž by tyto skutečnosti měly vliv na řádné plnění povinností dodavatelem. Dodavatel je
dále odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním příslušných ustanovení
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dalších právních předpisů.
VII. 2. Dodavatel je povinen dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (bezpečnostní technik, energetik,
pracovník kontroly jakosti, apod.), jakož i řídících pracovníků stavby (vedoucí zakázky). O zjištění
porušování právních a ostatních předpisů BOZP, může kontrolní orgán objednatele (bezpečnostní technik,
energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.), jakož i řídící pracovníci stavby (vedoucí zakázky) sepsat
Záznam o zjištění nedostatků v oblasti BOZP, osoby dodavatele jsou povinny tento zápis podepsat případně
uvést své vyjádření. V případě zjištění porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanci
nebo zástupci dodavatele je dodavatel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp.
zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání porušovatelů ze staveniště. Dodavatel je
povinen v případě, že plní současně s dalšími dodavateli na jednom pracovišti úkoly, navzájem se písemně
informovat o vytvářených rizicích a navzájem spolupracovat při jejich odstraňování podle § 101/3 zákona
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č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dále dodržovat povinnosti, zvlášť stanovené ust. §101 až 105 zákoníku
práce.
VII. 3. Každý vzniklý pracovní úraz pracovníka, který se podílí na plnění povinností dodavatele, musí
odpovědný pracovník dodavatele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou
možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. V dalším postupuje dle nařízení vlády č. 201/2010
Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Kopii záznamu o úrazu je povinen předat
objednateli. Vznik úrazu zaznamená rovněž do stavebního nebo montážního deníku.
VII. 4. Všechny právní subjekty zúčastněny na stavbě musí před zahájením práce zpracovat přehled o
vytvářených rizicích, která vznikají pracovní činností jednotlivých dodavatelů na této akci dle § 101 č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, a tento předat v písemné formě všem ostatních zaměstnavatelům, jejichž
zaměstnanců se tato rizika mohou dotknout (záznam o předání a seznámení do montážního stavebního
deníku, deníku BOZ).
VII. 5. Objednatel upozorňuje dodavatele, že technologie užívané při podnikatelské činnosti objednatele se
vyznačují riziky ohrožení zdraví, zejména nebezpečím:
 mechanickým (zachycení, stlačení, udeření) od stavebních a jiných strojů, technologických
zařízení (stroje na zpracování materiálu, pohony, obslužné stroje, tvářecí stroje a jiná zařízení);
 z hořlavých kapalin a plynů;
 z energetických médií (elektřina, průmyslové plyny, tlaková zařízení);
 z provozovaných a používání dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava,
transportní zařízení);
 z působení chemických a fyzikálních škodlivin (prach, hluk, vibrace, aj.);
 z uspořádání pracoviště (nedostačující manipulační pracovní plocha, práce ve stísněném prostoru,
aj.);
 pádu na komunikacích pro možné opotřebení a znečištění;
 z nedodržení ergonomických zásad (zvedání a přenášení břemen, mikroklimatické podmínky teplo, chlad, vlhkost vzduchu)
 pádu z výšky
Kompletní přehled identifikovaných rizik objednatele tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.
VII. 6. Dodavatel je povinen splnit zejména tyto základní bezpečnostní pokyny:
VII.6.1. Vykládka zboží či materiálu provede dodavatel na určené místo sjednané se zástupci objednatele.
VII.6.1. Pracovníci dodavatele se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a prostorech, kde plní své
pracovní povinnosti. Pobyt na jiných místech je přísně zakázán.
VII.6.1.Pracovníci dodavatele jsou povinni používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky na
základě identifikovaných rizik provozované činnosti. Fyzické osoby, jež pro dodavatele vykonávají činnosti
v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu musí na staveništi používat osobní ochranné pomůcky a
prostředky po celou dobu výkonu činnosti jako ochranu té části těla, která je prováděnou činností ohrožena.
V podmínkách výrobních provozů jsou minimálním vybavením ochranná přilba, ochranný pracovní oděv,
pevná pracovní obuv a čiré ochranné brýle, všichni zaměstnanci dodavatel musí být viditelně označeni
obchodní firmou či jiným označením osoby, jejímž jménem vykonávají svou činnost; ustanovení zvláštních
právních předpisů, týkající se vybavení zaměstnanců dodavatele ochrannými pomůckami tím nejsou dotčena
a jejich dodržování je povinností dodavatele.
VII.6.1.Dodavatel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti (staveništi) a dodržování povinností,
stanovených nařízením vlády č. 591/2006 Sb..
VII.6.1.Je-li to nezbytně nutné ke splnění povinnosti dodavatele dle smlouvy, pak napojení na odběr energie
a médií z provozních sítí může dodavatel nebo provést pouze s vědomím a souhlasem dotčeného subjektu.
Stejné pravidlo platí pro případ použití provozního zařízení nebo nářadí.
VII.7. Dodavatel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a zneužívání návykových látek,
zákaz vstupu na staveniště pod vlivem těchto látek a zákaz jejich donášení do prostor staveniště a areálu
objednatele.
VII.8. Dodavatel je povinen zajistit k výzvě objednatele, aby se objednatelem určené jednotlivé fyzické
osoby, které pro dodavatele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, podrobily
zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě porušení povinnosti
dodavatele zajistit k výzvě objednatele, aby se objednatelem určené jednotlivé fyzické osoby, které pro
dodavatele vykonávají činnosti v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, podrobily zjištění, zda
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nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ a zároveň nese veškeré odpovědnostní důsledky za případně
vzniklé škody či újmy. Ustanovení čl. VI. 5. těchto obchodních podmínek se použije i na tyto případy.
VIII. POŽÁRNÍ OCHRANA
VIII.1. Dodavatel přebírá veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a
prováděcími předpisy, zejm. nařízením vlády č. 172/2001 Sb. Dodavatel je odpovědný za dodržování
předpisů v oblasti požární ochrany a zajišťuje, aby tyto předpisy byly dodržovány i jeho subdodavateli.
VIII.2. Zaměstnanci a zástupci dodavatele jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních
orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) dle obecných i interních předpisů objednatele
pro výkon dané kontrolní činnosti. Pravomoci tohoto kontrolního orgánu objednatele má technik PO a
vedoucí stavby, nebo odpovědná osoba v areálu objednatele.
VIII.3. Povinnosti dodavatele jsou zejména:

respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související

stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se
zvýšeným požárním nebezpečím (týká se i vztahu k subdodavatelům)

zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli před vstupem na staveniště nebo do areálu
objednatele a před započetím práce proškoleni o PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb.,

vyžadovat, aby při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným požárním nebezpečím byly
tyto objekty požárně zabezpečeny (hasící prostředky, únikové cesty, požární dozor)

předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných
dodavateli. Tato povinnost nezbavuje dodavatele povinnosti ohlásit vznik požáru příslušným
státním orgánům
VIII.4. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou uvedeny v zákoně č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění změn a doplňků, případně v prováděcích právních předpisech.
IX.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
IX.1. Dodavatel je povinen při plnění svého závazku, při své činnosti a postupech dodržovat platné právní
požadavky legislativy ČR a ostatních předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. Zejména dle
znění zákonů, vyhlášek, nařízení apod. v oblasti nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a
přípravky, v oblasti ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany půdy, ochrany krajiny atd.
IX.2. Při neplnění povinností dodavatele v souvislosti s dodržováním právních a jiných požadavků
platných v oblasti ochrany životního prostředí při jeho činnosti, tento plně nese následný možný finanční
postih od České inspekce životního prostředí a dalších kontrolních úřadů v oblasti ochrany životního
prostředí. Případné veškeré postihy a náklady spojené s nápravnými opatřeními budou na dodavateli
objednatelem uplatněny.
IX.3. Dodavatel se zavazuje předem písemně informovat objednatele o všech aspektech své činnosti, které
mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí.
IX.4. Dodavatel se zavazuje, že jeho vlastní mechanizace (nákladní automobily, aj.) bude ve vyhovujícím
technickém stavu. To znamená, že nebude docházet k únikům provozních náplní, mechanizace bude
vybavena prostředky pro sanaci jejich případného úniku (sorbenty, záchytné vany apod.) a obsluha
mechanizace bude dodavatelem prokazatelně proškolena o opatřeních v případech havárií tohoto druhu,
k odvrácení ekologické škody, příp. ke snížení možných následků.
IX.5. Pokud je dodání zboží nebo materiálů spojeno s vysokým rizikem úniku nebezpečných chemických
látek nebo přípravků, které ohrožují životní prostředí, musí dodavatel připravit potřebné množství a druhy
zásahových prostředků. Místo jejich uložení na staveništi musí konzultovat s objednatelem. Vyhotovuje-li
dodavatel „Plán havarijních opatření“, kterým se bude řídit řešení možných havarijních situací, předloží ho
před dodáním zboží nebo materiálů k nahlédnutí objednateli.
IX.6. Dodavatel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Při dodání a vykládce zboží nebo materiálů nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
Dodavatel je povinen udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi a přístupových
cestách a
IX.7. Dodavatel je povinen, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, na své náklady odstraňovat odpady,
které vznikly při jeho činnostech, tj. při dodání a vykládce zboží či materiálů. Je povinen zajistit nakládání se
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vzniklými odpady a jejich následné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a
návaznými prováděcími vyhláškami, v platném znění.
IX.8. Jakékoliv kontroly, závady apod. v oblasti ekologických dopadů a ochrany životního prostředí musí
dodavatel hlásit objednateli.
X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
X.1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní
poměry z ní vyplývající nebo vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
X.2. Pojistnou smlouvu či pojistné smlouvy týkající se odpovědnosti dodavatele za způsobení škody a
pojištění majetku se dodavatel zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy. Jestliže
dodavatel pojištění předpokládané těmito obchodními podmínkami neuzavře nebo uzavřenou pojistnou
smlouvu neudržuje v platnosti, potom a v každém takovém případě může objednatel uzavřít a udržovat
v platnosti jakoukoli pojistku a platit jakékoliv pojistné nutné pro dané účely; je ujednáno, že v takovém
případě objednatel má právo takto zaplacené pojistné započíst na splatné peněžité závazky vůči dodavateli a
pokud nedojde k zápočtu, zavazuje se dodavatel částku, která odpovídá uhrazenému pojistnému, bez
zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele objednateli uhradit.
X.3. Prodávající převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy, pro což mu nepřísluší
domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
X.4. Postoupení smlouvy nebo její části je možné pouze s předchozím písemným souhlasem postoupené
strany.
X.5.
Je vyloučená aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku na smlouvu: § 557, § 1766, §
1793, § 1794, § 1795, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, § 2591.
X.6.
Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní
ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
X.7. Dodavatel odpovídá za pečlivé prostudování těchto všeobecných obchodních podmínek a smlouvy
tak, aby mu byl jasný rozsah prací; odpovídá rovněž za to, že podrobně a s náležitou odbornou péčí
prostuduje veškerou podkladovou dokumentaci (včetně výkresů, technické specifikace apod.).
X.8. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
X.9. Dodavatel je povinen prokazatelně seznámit s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami
všechny své subdodavatele.
X.10. Přílohami těchto obchodních podmínek jsou:
č. 1. Registr rizik
č. 2. Sazebník smluvních pokut pro případ porušení povinností zhotovitele uvedených čl. VII. „zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, čl. VIII. „Požární ochrana“, čl. IX. „Životní prostředí a
odpadové hospodářství“.
V Bystřici dne 31.03.2014

MROZEK a.s.
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