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DOHODA O ZÁVAZKU ZHOTOVITELE K DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OŽP  

 

ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 

se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

IČO: 26821532 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 27652, 

zastoupena ing. Josefem Švejdou, jednatelem 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

[…], 

se sídlem […] 

IČO: […] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […], oddíl […], vložka […], 

zastoupena […], [funkce] 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

se dohodli na následujícím: 

Úvodní ustanovení 

A. Objednatel je vlastníkem nemovitých věcí (pozemků a staveb) které jsou zapsány na 

listu vlastnictví č. 4184 vedeném pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm u 

Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, příp. 

nájemcem nemovitých věcí, na které má řádně uzavřenu nájemní smlouvu (dále jen 

„Nemovitosti“). 

B. Zhotovitel je právnickou osobou, který se v rámci své obchodní činnosti zaměřuje 

zejména na […]. 

C. Na Nemovitostech či v souvislosti s Nemovitostmi ve vlastnictví nebo pronájmu 

Objednatele Zhotovitel pro Objednatele v rámci dlouhodobé spolupráce provádí, 

zhotovuje, obstarává, poskytuje či zajišťuje zejména následující plnění, služby, díla a 

práce: […] (dále jen „Plnění Zhotovitele“). 

D. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že při poskytování Plnění Zhotovitele je nezbytné, 

aby ze strany Zhotovitele byly dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany a aby se 

k dodržování těchto podmínek Zhotovitel zavázal. 

E. Vzhledem k výše uvedenému mají smluvní strany zájem uzavřít tuto dohodu za účelem 

ujednání závazku Zhotovitele dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany při 

poskytování Plnění Zhotovitele pro Objednatele a práv a povinností s tímto souvisejících. 

 

Článek I 

Předmět dohody 

1.1. Zhotovitel se tímto zavazuje dodržovat veškeré podmínky ochrany životního prostředí, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jejichž detailní specifikace je 

uvedena v příloze č. 1 k této dohodě (dále jen „Podmínky“), a to v případě jakéhokoliv 

současného či budoucího Plnění Zhotovitele, které bude Objednateli poskytováno ze 

strany Zhotovitele, ať už ke sjednání příslušného Plnění Zhotovitele (dohodě o 
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poskytování Plnění Zhotovitele) došlo/dojde mezi smluvními stranami na základě 

písemné smlouvy, či na základě objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem 

či jakýmkoliv jiným právně závazným způsobem (dále jen „Smluvní ujednání“). Tato 

dohoda se stává nedílnou součástí každého Smluvního ujednání, a to i tehdy obsahuje-

li Smluvní ujednání klauzuli, že nahrazuje veškerá předchozí ujednání o tomtéž 

předmětu či jinou podobnou klauzuli, s Výjimkou Smluvních ujednání, která aplikaci této 

dohody výslovně vylučují. 

1.2. Zhotovitel je plně zodpovědný za plnění závazků vyplývajících z této Dohody ze strany 

svých subdodavatelů podílejících se na Plnění Zhotovitele. 

1.3. V případě, že Smluvní ujednání bude rovněž obsahovat podmínky bezpečnosti a 

ochrany, které však budou v rozporu s Podmínkami dle této dohody, mají v rozsahu této 

rozpornosti přednost podmínky bezpečnosti a ochrany dohodnuté ve Smluvním 

ujednání. 

1.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smluvního  ujednání v případě opakovaného nebo 

hrubého porušení Podmínek ze strany Zhotovitele či jeho subdodavatelů. Za hrubé 

porušení Podmínek se považuje zejména: 

a) provádění prací bez vyhodnocení bezpečnostních rizik 

b) provádění prací se zvýšeným rizikem bez „Povolení na práci se zvýšeným 
rizikem“ nebo v rozporu s ním 

c) provádění prací se zvýšeným rizikem v nepřítomnosti pověřené osoby 
Zhotovitele zodpovědné za přímý dohled nad bezpečným provedením prací  
podléhajících „Povolení“   

d) pověřená osoba neplní své povinnosti během dohledu na práce se zvýšeným 
rizikem 

e) způsobení či zvýšení rizika vzniku havárie, úniku nebezpečných látek/ 
nebezpečných odpadů nebo kontaminace životního prostředí 

 

Článek II 

Doba trvání dohody a možnosti jejího ukončení 

2.1 Tato dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. 

2.2 Smluvní strany mají právo tuto dohodu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 

tři měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následující poté, co byla smluvní 

straně doručena písemná výpověď druhé smluvní strany. Avšak pokud za trvání této 

dohody (po dobu její účinnosti) bude mezi smluvními stranami uzavřeno Smluvní 

ujednání, je Zhotovitel povinen dodržovat Podmínky a závazky z této dohody vzniklé a 

plnit je po celou dobu trvání Smluvního ujednání a s tím souvisejícího Plnění Zhotovitele, 

byť by toto Plnění Zhotovitele bylo poskytováno až po uplynutí výpovědní doby dle první 

věty tohoto článku dohody. Tato dohoda se tedy nevztahuje pouze na ta Smluvní 

ujednání, která byla mezi smluvními stranami uzavřena po uplynutí výpovědní doby dle 

první věty tohoto článku dohody či po ukončení platnosti a účinnosti této dohody jiným 

způsobem. 

2.3 V případě, že ze strany Objednatele bude nezbytné či potřebné Podmínky upravit, 

Zhotovitel se zavazuje tuto potřebu respektovat a uzavřít bez zbytečného odkladu 

s Objednatelem novou dohodu obsahující upravené Podmínky. 

2.4 Podpisem této dohody se ruší platnost předchozích Dohod o závazku zhotovitele 

k dodržování BOZP. 
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2.5 Tuto dohodu lze změnit nebo zrušit pouze dodatkem, jednoznačně identifikujícím tuto 

dohodu. V souladu s článkem 1.1 výše nelze tuto dohodu zrušit obecným ustanovením 

jiné smlouvy, rušícím nebo měnícím předchozí dohody bez jednoznačné identifikace této 

dohody. 

 

Článek III 

Smluvní pokuty 

3.1 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat Podmínky, tj. při nesplnění kterékoli 

z Podmínek, má Objednatel právo požadovat úhradu smluvní pokuty, a to ve výši: 

3.1.1 100 000 Kč nebo 20 % výše odměny Zhotovitele za Plnění Zhotovitele dle 

daného Smluvního ujednání bez DPH (vždy nižší z těchto hodnot) v případě 

porušení uvedených v článku 1.4 pod písmeny a) až e); a 

3.1.2 10.000 Kč v ostatních případech, 

vždy za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčen nárok Objednatele na úhradu celé 
případně vzniklé škody (včetně jakýchkoli nákladů, pokut či poplatků hrazených 
Objednatelem v důsledku porušení Zhotovitele). 

 

Článek IV 

Společná a závěrečná ustanovení 

4.1 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

4.2 Jakékoliv změny této dohody či její zánik dohodou vyžadují písemný souhlas obou 

smluvních stran, a budou provedeny formou písemného dodatku k této dohodě. 

4.3 Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1: „PODMÍNKY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, BOZP,  

 POŽÁRNÍ OCHRANY“ 

4.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že: 

- pojem „zhotovitel“ s malým počátečním písmenem uvedený v příloze č. 1 označuje 

Zhotovitele dle této dohody, 

- pojem „objednatel“ s malým počátečním písmenem uvedený v příloze č. 1 označuje 

Objednatele dle této dohody, 

- pojem „smluvní vztah“ a pojem „smlouva“ uvedené v příloze č. 1 označují Smluvní 

ujednání dle této dohody. 

4.5 Právní vztahy z této dohody vzniklé se řídí českým právem. 

4.6 Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

V ____________ dne ___________ V ____________ dne ___________ 

 

__________________________ __________________________ 

ON SEMICONDUCTOR  […] 

CZECH REPUBLIC, s.r.o.  

Ing. Josef Švejda, jednatel […], [funkce] 


