
Vzor: Dodatek do smlouvy s dodavateli vztahující se k EMS   

Pro účely smluv s dodavateli platí: dodavatel = zhotovitel. 

 

Do smluv s dodavateli se dodá následující dodatek: 

 

Zhotovitel je povinen: 

1. Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je zveřejněna na 

www.huslik.cz  

2. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní 

prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.  

3. Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro 

případ úniku závadných látek do životního prostředí. 

4. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat 

stavbyvedoucího nebo mistra objednatele a zajistit na své náklady nápravu (sanaci apod.). 

5. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat. 

6. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými předpisy 

tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím 

účinkem. 

7. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a 

zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění. 

8. Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o 

odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů. 

9. Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, 

odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem. 

10. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných 

odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na 

nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem 

nebezpečnosti.   

11. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při 

své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné. 

12. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na 

stavbě k dispozici bezpečnostní listy. 

13. Zajistit očištění vozidla nebo mechanizmu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo 

zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy. 
 


