
 
 

Podmínky dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen BOZP) 
 požární ochrany (dále jen PO) ,  ekologie a bezpečnosti potravin  při provádění 
dodavatelských prací ve VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost  

 
 
A BOZP, PO a bezpečnost potravin 
 

1) Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy v souladu se zákoníkem práce 
(zák.č.262/2006Sb.), zákonem č. 309/2006Sb. zákonem 133/1985Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, další platnou legislativou (zákony, vyhlášky, NV), příslušnými normami, pokyny 
výrobců používaných zařízení a vnitřní předpisy VETROPACK MORAVIA GLASS akciová 
společnost. 

 
2) Pracovníci dodavatele jsou povinni počínat si tak, aby svým jednáním neohrozili sebe ani jiné 

osoby, nezpůsobili požár, jinou škodu nebo havárii. 
 
3) Pracovníci dodavatele jsou povinní absolvovat před provedením činnosti vstupní instruktáž 

o předpisech BOZP a PO ve VETROPACK MORAVIA GLASS akciová společnost. Dále jsou 
povinni vyměnit si s vedoucím zaměstnancem na pracovišti ve VETROPACK MORAVIA GLASS 
akciová společnost, kde budou působit, informace o rizicích práce a způsobu ochrany před 
jejich působením a o tom provést písemný zápis. 
 

4) Dodavatel odpovídá za svoje zaměstnance v oblasti dodržování předpisů BOZP a PO v době 
provádění činností v určených objektech objednatele. Odpovídá za jejich odbornou a zdravotní 
způsobilost k činnostem, které mají vykonávat.  

 
5) Dodavatel odpovídá za to, že všichni zaměstnanci (včetně subdodavatelů) budou viditelně 

označeni identifikovatelnými znaky zaměstnavatele (název firmy) a budou používat reflexní 
vestu. Vestu používat nemusí v případě, že jsou reflexní prvky součástí jejich oblečení. 

 
6) Dodavatel je odpovědný za stroje, zařízení a jiné vybavení, které používá, za jejich technický 

stav a za to, že splňují legislativní požadavky ve smyslu zák.č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, vede k nim potřebnou dokumentaci, provádí, kontroly, revize apod. 

 
7) Dodavatel je povinen informovat objednatele o rizicích, spojených s výkonem jeho činností a 

s opatřeními na ochranu před jejich působením. 
  
8) Porušení předpisů BOZP a PO se bude považovat za hrubé porušení smlouvy.  Objednatel je 

v případě takového porušení, které musí být doloženo zápisem, oprávněn požadovat finanční 
sankci: 

 
a) v případě prvního závažného porušení předpisů BOZP a PO sankce 5000,-Kč, 
b) v případě opakování porušení předpisů BOZP a PO sankce 20 000,- Kč.  
Sankci bude objednatel po dodavateli vyžadovat prostřednictvím faktury, která pokud nebude 
uhrazena, nebude objednatel hradit dodavateli jiné platby. 

 
V případě druhého a dalšího opakování porušení předpisů BOZP a PO je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit a v případě vzniklé škody požadovat její náhradu, případně smlouvou 
stanovenou sankci. Objednatel je oprávněn vykázat s okamžitou platností ze závodu pracovníky 
dodavatele, kteří předpisy BOZP a PO porušují. V případě, že se činnosti provádějí 
nebezpečným způsobem, nebo nejsou k dispozici potřebné prostředky pro bezpečné provádění 
činností, je oprávněn objednavatel, nebo odpovědná osoba objednavatele ( bezpečnostní 
technik) dočasně pozastavit provádění činností do doby, než budou provedena opatření 
k odstranění tohoto nežádoucího stavu.  Veškerá zdržení z tohoto plynoucí jdou k tíži 
dodavatele, vč. sankcí za nedodržení termínu dodávky. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9) Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla, podmínky a předpisy bezpečnosti potravin, přičemž 
svojí činnosti nesmí fyzicky, chemicky nebo biologicky kontaminovat jak pracovní a výrobní 
prostory, tak i suroviny, balivo, infrastrukturu, zařízení  a také výrobky, vyráběné objednatelem 
ve všech stádiích jejich výroby. Pokud by k takové kontaminaci došlo, je povinen bez odkladu 
o tomto informovat odpovědného pracovníka objednatele, který  zajistí  nápravu na náklady 
dodavatele. 
 
 
 

 
B Ekologie 

 
1) Dodavatel je povinen při provádění prací u objednavatele dodržovat všechna zákonná 

ustanovení v oblasti životního prostředí, především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů a zároveň se řídit schváleným „Plánem odpadového hospodářství 
společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost..  
 

2) Dodavatel je povinen po dobu vykonávání práce udržovat čistotu a pořádek v určených 
objektech objednavatele. 

 
3) Dodavatel je povinen odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností soustřeďovat  a shromáždit na 

vhodné místo, případně uskladnit a zabezpečit jejich zneškodnění oprávněnou osobou na 
vlastní náklady, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

 
4) Dodavatel, který bude při své činnosti produkovat nebezpečné odpady a bude s nimi nakládat, 

je povinen se prokázat platným souhlasem k nakládání s nebezpečnými odpady. 
 

5) Pracovníci dodavatele jsou povinni před nástupem na pracoviště v areálu VMG, a. s. absolvovat 
vstupní instruktáž o dodržování ekologických předpisů ve společnosti VETROPACK MORAVIA 
GLASS, akciová společnost. 

 
6) Dodavatel zodpovídá za svoje zaměstnance za dodržování ekologických předpisů po dobu 

vykonávání prací v určených objektech objednavatele. 
 
7) Porušení ekologických předpisů bude považováno za hrubé porušení smlouvy. V takovém 

případě je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, případně požadovat náhradu vzniklých 
škod. 
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