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DOHODA o spolupráci mezi uchazečem, právnickou osobou a povinným subjektem 
 

uzavřená podle ust. § 269 odst. 2 Obch. zák. v návaznosti na veřejnou zakázku „Úprava 

přeložky Vesnického potoka“ 

 

Litvínovská uhelná a.s. 

IČ/DIČ: 286 77 986/CZ699001510 

sídlo:  Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1987  

zastoupená: Ing. Tomáš Fohler, předseda představenstva 

  Ing. Petr Kolman, člen představenstva 

(dále v textu jako právnická osoba) 

 

POVODÍ OHŘE, státní podnik 

IČ/DIČ:  70889988/ CZ70889988 

sídlo:   Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 

zapsaná: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052     

zastoupený: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel 

 

(dále v textu jako povinný subjekt) 

 

 

…………………………. 

IČ/DIČ:  

sídlo:   

zapsaná:  

zastoupená:  

 

jako vedoucí účastník Sdružení ……………………….. pověřený jednat za sdružení 

 

(dále v textu jako zhotovitel) 

 

 

 

Účel dohody 

 

Zhotovitel je vítězným uchazečem o veřejnou zakázku zadanou zadavatelem Ministerstvem 

financí ČR (dále jen Zadavatel) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

zveřejněná v ISVZ  pod číslem …………., jejímž předmětem je provedení "Úpravy přeložky 

Vesnického potoka" (dále také jen Smlouva), tedy v zájmovém území, který není v celém 

rozsahu ve vlastnictví právnické osoby, nýbrž je částečně také majetkem státu podle § 8 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a 

právo hospodařit podle § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, k němu 

vykonává povinný subjekt. Proto Litvínovská uhelná a.s. vystupuje ve Smlouvě mezi 

zadavatelem a vítězným uchazečem jako tzv. právnická osoba a Povodí Ohře s.p. jako tzv. 

povinný subjekt. 

 

Místem plnění, resp. pozemky, na nichž má být Smlouva plněna, jsou následující: k.ú. Vysoká 

Pec - 1179/1, 1185/1, 1185/4, 1186, 697/7, k.ú. Kundratice u Chomutova – 1239, 1163/3, 1240/2, 

1240/3, 1243/1, 799/2, 799/4, 799/5, 809/1, 812/13, 812/25, 812/37, 812/38, 812/40, 812/41, 813/11, 

814/19, 814/26, 814/3, 814/30, k.ú. Podhůří u Vysoké Pece - 85, 110, 111, 116, 127, 543, 31/3, 115/1, 
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115/2, 118/3, 131/1, 135/2, 273/1, 273/5, 31/2, 376/2, 376/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 401/1, 401/2, 

401/3, 426/1, 427/1, 427/2, 427/3, 427/7, 437/1, 437/3, 437/4, 437/5, 438/3, 487/1, 487/3, 510/4, 

511/1, 511/2, 511/3, 515/2, 517/1, 517/3, 532/8, 547, 92/3, 94/1.  

 

Zhotovitel je dle Smlouvy povinen mj. zajistit si před zahájením prací na stavbě „Úprava 

přeložky Vesnického potoka“ povolení vstupu na uvedené pozemky a uzavření Dohody o 

bezpečnosti s právnickou osobou Litvínovskou uhelnou  a.s. a povinným subjektem Povodím 

Ohře s.p., proto je mezi smluvními stranami uzavírána tato dohoda. 

 

 

Povinnosti uchazeče 

 

Zhotovitel nesmí zahájit provádění díla před absolvováním prokazatelného seznámení 

s předpisy BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP v rozsahu potřebném pro výkon jejich činnosti a 

před podpisem Dohody o bezpečnosti - příloha č. 1 této dohody. 

 

Školení a další podrobné podmínky provádění díla v zájmovém území je zhotovitel povinen 

si zajistit prostřednictvím osoby s platnou kvalifikací (viz příloha č.1, článek 2). 

 

Smluvní strany se dohodly, že uzavřou dohodu o bezpečnosti dle přílohy č. 1 této Dohody, a 

to na výzvu zhotovitele, který se tak zavazuje, že právnickou osobu a povinný subjekt 

k uzavření dohody o bezpečnosti dle potřeby vyzve. 

 

Závěrečná ujednání 

 

Práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě neupravená se řídí obchodním zákoníkem a 
obecně závaznými právními předpisy, které s ním souvisejí. 

 

Osoby, které tuto dohodu podepisují, výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné 

ji podepsat, a že jim v tom nebrání žádné faktické ani právní překážky, že si smlouvu řádně 
přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním. 

 

Dohoda je vyhotovena v 8 exemplářích s tím, že každá ze stran obdrží po 2 vyhotovení a 2 

vyhotovení obdrží Ministerstvo financí ČR. 

 

Příloha: č. 1 Dohoda o bezpečnosti 

 

 

V Mostě dne ……………………………. 

 

 
………………………………  ………………………………  ……………………… 

Litvínovská uhelná a.s.   Povodí Ohře s.p.   zhotovitel 

Ing. Tomáš Fohler, předseda představenstva Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel  zástupce zhotovitele 

Ing. Petr Kolman, člen představenstva   
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Příloha č. 1 
k dohodě o spolupráci na veřejnou zakázku „Úprava přeložky Vesnického 

potoka“ 

 D O H O D A  

o bezpečnosti 
 

uzavřená mezi 

 

 

Litvínovská uhelná a.s. 

IČ/DIČ: 286 77 986/CZ699001510 

sídlo:  Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67 

zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1987  

zastoupená: Ing. Pavel Kounovský, závodní lomu 

(dále v textu jako právnická osoba) 

 

POVODÍ OHŘE, státní podnik 

IČ/DIČ:  70889988/ CZ70889988 

sídlo:   Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 

zapsaná: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052     

zastoupený: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel 

(dále v textu jako povinný subjekt) 

 

 

…………………………. 

IČ/DIČ:  

sídlo:   

zapsaná:  

zastoupená:  

 

jako vedoucí účastník Sdružení ……………………….. pověřený jednat za sdružení 

 

(dále v textu jako zhotovitel) 
 

uzavírají následující dohodu, týkající se dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

provozu technických zařízení, požární ochrany, ochrany a tvorby životního prostředí při činnostech, 
které zhotovitel provádí na pracovištích a v prostorách povinného subjektu. 

 

 
 

1. Zhotovitel provádí dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy 

požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zákoníku práce (vše v platném 

znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách povinného 
subjektu. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů. 

 

2. Povinný subjekt předá zhotoviteli vymezený prostor (pracoviště-staveniště) k plnění předmětu 
smlouvy (dále jen pracoviště) včetně uvedení konkrétních pracovních podmínek a informací 

důležitých z hlediska požární ochrany a bezpečnosti práce. Povinný subjekt seznámí zhotovitele: 

a) S příslušnými požárními řády, s požárními poplachovými směrnicemi, se zajištěním PO objektu, 

s evakuačními a únikovými cestami, únikovými východy. Upozorní na místa se zvýšeným 
požárním nebezpečím. 
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b) S příslušnými provozními řády, s  komunikacemi a prostory pro pohyb zaměstnanců zhotovitele a 

pro dovoz a ukládku materiálu, s inženýrskými sítěmi, s místy možného ohrožení zdraví 

zaměstnanců zhotovitele, s umístěním lékárniček a poskytování první pomoci a traumatologickým 

plánem. 
c) Se systémem zabezpečení a zamykání objektu. 

 

Vzájemně se povinný subjekt, právnická osoba a zhotovitel budou informovat o rizicích a vzájemně 
jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

O tomto předání a vzájemné informaci se provede zápis do stavebního deníku, případně do protokolu 

o převzetí a předání pracoviště a zhotovitel potvrdí, že byl seznámen se všemi podmínkami, riziky  a 
zvláštnostmi pracoviště. 

 

3. Zhotovitel bude dodržovat zásady požární ochrany a používat požárně bezpečné technologické 

postupy. Pokud bude používat technologické postupy nesoucí riziko vzniku požáru, zajistí požárně 
bezpečnostní opatření v souladu s ustanoveními. zák. o PO č. 133/85 Sb. v platném znění, např. dle 

přílohy č.1 vyhl. MV č.87/2000 Sb. a dalších předpisů PO, popřípadě podle potřeby navrhne speciální 

ochranný režim. 
 

4. V případě vzniku požáru jsou zhotovitel, jeho zaměstnanci a jeho smluvní partneři povinni pokusit 

se požár bez prodlení uhasit dostupnými hasebními prostředky. Pokud se jedná o požár většího 
rozsahu vyhlásí požární poplach a budou se řídit postupem uvedeným v požární poplachové směrnici 

povinného subjektu. 

O každém požáru neprodleně uvědomí zástupce povinného subjektu p. xxxxxxx, tel.č. xxxxxxxx 

 
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit převzaté pracoviště proti vstupu nepovolaných osob zejména 

organizačními opatřeními, fyzickými zábranami a bezpečnostními značkami. Dále je povinen označit 

bezpečnostními tabulkami místa s rizikem úrazů a zóny, kde je přikázaná povinnost používat osobní 
ochranné pracovní prostředky. 

 

6. Zhotovitel zajistí, že vždy před odchodem jeho zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jen 

zhotovitel) z pracoviště, provede všechna opatření k zajištění pracoviště. Jedná se o úklid a zajištění 
PO v mimopracovní době. 

 

7. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na 
předaném pracovišti-staveništi povinného subjektu a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných 

látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné 

uložení těchto látek dle příslušných předpisů. 
Dojde-li přes veškerá opatření k úniku těchto látek, je povinen na vlastní náklady provést opatření, aby 

nedošlo zejména k znečištění povrchových a podzemních vod a provést likvidaci následků havárie. 

Každý únik bez zbytečného odkladu nahlásí příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, 

příslušnému vodoprávnímu úřadu a povinnému subjektu. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií 
je zajišťována u Povodí Ohře, s.p. na odboru VH-dispečinku, tel. 474 624 264, 474 624 200 a dohodne 

s ním další postup. 

 
8. Manipulace a nakládání s odpady všech druhů a kategorií vzniklých při provádění prací na 

předaných prostorách, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen provádět v souladu se 

zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a dalších souvisejících předpisů a nařízení. 
V případě nedodržení výše uvedených podmínek je povinný subjekt oprávněn účtovat zhotoviteli 

náklady vzniklé povinnému subjektu následným nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých při plnění 

smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 

 
9. Na žádost povinného subjektu, vypracuje zhotovitel plán organizace výstavby k zajištění 

bezpečnosti práce a požární ochrany. V tomto plánu bude koordinována práce a pohyb všech 

zaměstnanců povinného subjektu, právnické osoby, zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů, popř. 
jiných, vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost, včetně vyhodnocení hrozících rizik a 
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jejich odstranění nebo minimalizace. 

 

10. Zhotovitel musí používat jen bezpečné materiály, zařízení a stroje ve smyslu zákona č. 22/1997 

Sb. v platném znění a na požádání předloží prohlášení o shodě nebo ujištění o vydaném prohlášení o 
shodě. 

 

11. Odborné práce budou prováděné jen osobami odborně způsobilými, profesně proškolenými, řádně 
vybavenými OOPP dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Za dodržení tohoto ustanovení je plně 

odpovědný zhotovitel. 

 
12. Registraci, evidenci a vykazování pracovních úrazů zaměstnanců zhotovitele, které vzniknou 

v prostorách povinného subjektu, provádí zhotovitel. Vzniklé úrazy je povinen bez zbytečného 

odkladu oznámit povinnému subjektu. K prošetření úrazu přizve zodpovědného zástupce povinného 

subjektu a referenta BOZP povinného subjektu. Kopii „Záznamu o úrazu“ předá zhotovitel povinnému 
subjektu. 

 

13. POŽADAVKY BOZP  dle zákona č.309/2006 Sb.  

  

Vznikne-li při provádění díla situace, že na stavbě začnou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, nebo, celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností 

během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

bude povinností smluvního zhotovitele předem o této skutečnosti informovat zadavatele stavby a 
předložit mu návrh zajištění povinností v oblasti BOZP.  

  

Nastane-li tím zadavateli povinnost určit koordinátora stavby, smluvní zhotovitel je povinen navrhnout 
zadavateli stavby konkrétní osobu koordinátora BOZP s odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 

309/2006 Sb. v platném znění. 

 

14. Zhotovitel seznámí s touto přílohou BOZP všechny osoby, které na sjednanou činnost vyšle 
pracovat a to včetně svých subdodavatelů. Zhotovitel nebo jeho zástupce bude provádět pravidelné 

kontroly zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Zhotovitel bere na vědomí, že povinný subjekt 

si vyhrazuje právo provádět kontroly výše uvedeného a je povinen bez prodlení přijímat účinná 
opatření k odstranění nedostatků. 

 

Veškeré změny proti výše uvedeným zásadám je nutné projednat a písemně stanovit mezi povinným 
subjektem, právnickou osobou a zhotovitelem. 

 

Svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s obsahem této přílohy a s konkrétními 

podmínkami předaného prostoru pro plnění dohodnuté činnosti.  
 

 

V  ..........................................................................  dne  .......................................... 
 

 

 
oprávněný zástupce povinného subjektu   Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel 

 

oprávněný zástupce právnické osoby     Ing. Pavel Kounovský, závodní lomu 

 
oprávněný zástupce zhotovitele    ……………………………….. 
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