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Opatření k zajištění BOZP a PO 
 
I. Zasílatel je při zajišťování činností povinen dodržovat povinnosti vyplývající z (i) ustanovení obecně 
závazných předpisů pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienických předpisů, předpisů      
k požární ochraně, předpisů k ochraně životního prostředí a vnitřních předpisů příkazce uvedených         
ve rámcové smlouvě a jejích přílohách, dále z (ii) dokumentu zpracovaného příkazcem a obsahujícího 
rizika vyhledaná rizika a ochranu před riziky vznikajícími při provozu výrobních zařízení jednotlivých 
organizačních jednotek příkazce, kterých se předmět plnění rámcové smlouvy dotýká, a (iii) z dokumentu 
zpracovaného zasílatelem a obsahujícího jím vyhledaná rizika vyplývající z činností zasílatele při plnění 
předmětu rámcové smlouvy (dále jen „Dokumenty“). 
 
II. Před uzavřením rámcové smlouvy zasílatel obdržel od příkazce všechny Dokumenty, seznámil se s nimi 
a tyto skutečnosti podpisem rámcové smlouvy potvrzuje. 
 
III. V případě, že v průběhu trvání rámcové smlouvy má dojít ke změnám v Dokumentech (např.                 
v důsledku novelizace apod.), je zasílatel povinen na výzvu příkazce změny v Dokumentech převzít, 
seznámit se s nimi a dodržovat všechny povinnosti z nich plynoucí. O předání a převzetí změn 
Dokumentů bude mezi stranami vždy sepsán písemný zápis (dále jen „protokol“), který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. Okamžikem podpisu protokolu jsou pro zasílatele závazné Dokumenty ve znění 
změn v protokolu zaznamenaných. 
 
IV. Pro výkon činností sjednaných v rámcové smlouvě je zasílatel oprávněn použít pouze takové osoby 
(své zaměstnance, resp. subdodavatele a jejich zaměstnance), které „prokazatelně seznámil“ (proškolil)   
s Dokumenty a jejich změnami. Pro účely rámcové smlouvy se za „prokazatelné seznámení“ dle 
předchozí věty považuje výlučně předání písemného záznamu o provedení školení dané osoby příkazci. 
 
V. Bez ohledu na případná odchylná ujednání v rámcové smlouvě je příkazce oprávněn kdykoliv (a to          
i opakovaně) kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Dokumentů ze strany zasílatele, resp. 
jeho zaměstnanců, subdodavatelů a dalších osob, které zasílatel užívá k poskytování plnění dle rámcové 
smlouvy (dále jen „kontrolované osoby“). Zasílatel je povinen příkazci poskytnout součinnost potřebnou 
k provádění kontrol, a to zejm. umožněním příkazci provádět namátkově kontrolu u kontrolovaných 
osob, zda nejsou pod vlivem návykových látek, zda nevynášejí z areálu příkazce majetek příkazce,            
zda jsou vybaveni potřebnými OOPP apod. 
 
VI. Zjistí-li příkazce ze strany zasílatele, resp. kontrolovaných osob porušení jakýchkoliv povinností 
vyplývajících z Dokumentů je příkazce oprávněn:  
 
a) vykázat kontrolovanou osobu ze svého areálu, resp. zakázat ji další vstup do areálu, přičemž zasílatel je 
povinen bezodkladně nahradit kontrolovanou osobu jinou osobu pro plnění povinností vyplývajících         
z rámcové smlouvy, jinak ponese odpovědnost za porušení rámcové smlouvy v rozsahu stanoveném 
rámcovou smlouvou, a / nebo 
b) nařídit pozastavení plnění povinností ze smlouvy do doby odstranění následků takového porušení, 
přičemž toto pozastavení plnění nepředstavuje porušení jakýchkoliv smluvních povinností příkazce 
uvedených v rámcové smlouvě. 
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O příslušném porušení smluvních povinností vyplývajících z Dokumentů vyhotoví příkazce záznam           
ve dvojím vyhotovení (dále jen „záznam“), v němž uvede datum, čas a místo jednání kontrolované osoby, 
kterým k porušení došlo, údaje o kontrolované osobě (jméno, příjmení, funkce, společnost), označení 
závazného dokumentu a ustanovení, které bylo porušeno, stručný popis porušení a údaje o svědcích 
(jméno, příjmení, funkce, společnost), kteří porušení povinností dosvědčí podpisem na záznamu. 
 
VII. V případě porušení povinností vyplývajících z Dokumentů, ze změn Dokumentů uvedených                  
v protokolu nebo při porušení povinnosti uvedené v čl. VI. této přílohy je zasílatel povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů 
po doručení výzvy k zaplacení zasílateli; součástí výzvy bude jedno vyhotovení záznamu. Uplatněním 
práva na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v plné výši. Je-li 
splnění porušované povinnosti uvedené v záznamu zajištěno vedle smluvní pokuty dle této přílohy             
i smluvní pokutou přímo v rámcové smlouvě, vzniká příkazci pouze právo na smluvní pokutu, která je 
stanovena přísněji (např. na vyšší částku). 
 
 
 


