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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
REALIZACÍ GASNET 

§ 1 
PREAMBULE 

(1) Toto jsou speciální obchodní podmínky (dále je 
„GasNet|OP“) společnosti GASCONTROL, společnost 
s r.o., se sídlem Nový Svět 1407/59a, Prostřední Suchá, 
735 64 Havířov, IČ 465 78 021, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 3396 (dále jen „GC“). 

(2) GC působí jako generální zhotovitel na stavbě dle 
smlouvy mezi GC a investorem, společností GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 272 95 567, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 23083 (dále jen „GasNet“), kdy takovou stavbu 
GC realizuje rovněž prostřednictvím svých 
subdodavatelů, a to vše za podmínek stanovených 
investorem. GC má zájem, aby každý subdodavatel byl 
předem seznámen s podmínkami poskytování jeho 
plnění na stavbě, požadavky ze strany GasNet, riziky a 
významností jeho plnění pro celou stavbu, jakož i 
sankcemi za pozdní nebo vadné plnění, a to vše za 
účelem poskytnutí řádného a včasného plnění vůči 
GasNet, jakož i zajištění bezproblémového provádění 
jednotlivých subdodávek. 

(3) GC subdodavateli deklaruje, že řádné a včasné plnění 
subdodavatele dle těchto GasNet|OP je mimo jiné 
podstatné pro další jednání mezi GC a GasNet, kdy GC 
má zájem obhájit a dosáhnout zaplacení i takových 
plnění svých subdodavatelů, která subdodavatel byl 
nucen podniknout jako vícepráce nebo mimořádně 
časově a finančně náročné práce, tak aby dostál 
včasnosti a řádnosti svého plnění. 

(4) Tyto GasNet|OP komplexně upravují zde vymezenou 
část obsahu závazkových vztahů mezi GC a jeho 
subdodavateli, a to ze smluv o dílo, je-li předmětem 
takové smlouvy dodávka, služba nebo jakékoliv jiné 
plnění určené pro stavbu prováděnou GC pro GasNet 
(dále též „Subdodavatelská smlouva“). Tyto 
GasNet|OP tvoří nedílnou součást Subdodavatelské 
smlouvy. 

(5) Tyto GasNet|OP se uplatní ve výše uvedených 
závazkových vztazích namísto jiných obchodních 
podmínek GC. 

(6) Oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a lidských životů, 
spolehlivosti a ochrany životního prostředí při 
provozování plynárenské distribuční soustavy a při její 
výstavbě a rekonstrukcích jsou klíčovou prioritou GC a 
za klíčovou prioritu je považuje i subdodavatel. GC 
klade na tyto oblasti popsané dále v ust. § 15 až 19 
GasNet|OP mimořádný důraz a bude jejich plnění 
důsledně vyžadovat. 

(7) Tyto GasNet|OP ve znění jejich pozdějších změn jsou 
zveřejněny na webových stránkách GC dostupných na 
https://www.gascontrol.cz.  

§ 2 
SUBDODAVATELSKÁ SMLOUVA 

(1) Subdodavatelskou smlouvou se rozumí smlouvy mezi 
GC a jeho subdodavatelem, tedy smlouva, jejíž obsah je 
těmito GasNet|OP dále rozváděn, a to bez ohledu 
na pojmenování takové smlouvy nebo její formu. 
Subdodavatelskou smlouvou se rozumí i potvrzená 
objednávka ve smyslu ust. § 5 GasNet|OP. 

(2) Smluvními stranami Subdodavatelské smlouvy jsou na 
jedné straně GC, v právním postavení jako kupující 
a/nebo objednatel, a na straně druhé subdodavatel, 
v právním postavení jako prodávající a/nebo zhotovitel. 

(3) V případech, kdy ustanovení Subdodavatelské smlouvy 
a ustanovení GasNet|OP jsou totožná nebo se ve svém 
důsledku navzájem nevylučují, jsou obě ustanovení 
závazná. V případech, kdy ustanovení Subdodavatelské 
smlouvy stanoví určitou věc odlišně od ustanovení 
GasNet|OP, použije se ustanovení Subdodavatelské 
smlouvy, nestanoví-li Subdodavatelská smlouva jinak. 
V případech Subdodavatelskou smlouvou 
neupravených, se řídí závazkový vztah ustanoveními 
těchto GasNet|OP. V případech subdodavatelskou 
smlouvou ani GasNet|OP neupravených, řídí se 
závazkový vztah zavedenými obchodními zvyklostmi 
mezi smluvními stranami, nejsou-li v rozporu 
s kogentními ustanoveními zákona, jinak zákonem. 

(4) Odkáže-li i subdodavatel v rámci uzavírání 
Subdodavatelské smlouvy rovněž na své obchodní 
podmínky, pak je Subdodavatelská smlouva uzavřena 
s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní 
podmínky nejsou v rozporu, není-li ujednáno jinak. 

§ 3 
IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

(1) Subdodavatel je povinen při uzavření Smlouvy 
příslušným dokladem osvědčit a doložit svou právní 
subjektivitu, tj. předložit kopii výpisu z obchodního 
rejstříku či jiného rejstříku ekonomických subjektů, 
živnostenského listu, zřizovací listiny či jiného úřední 
dokladu, plátci DPH navíc i kopii osvědčení o registraci 
plátců DPH. Osoba jednající či zastupující 
subdodavatele je povinna doložit či prokázat své 
oprávnění činit právní úkony za subdodavatele 
a zavazovat jej. 

(2) Je-li subdodavatel subjekt, s nímž GC opakovaně 
spolupracuje, pak zhotovitel svou povinnost zde 
stanovenou splní i tak, že dodá platné doklady 1x za půl 
roku, a je-li na nadnárodní společností, pak 1x za rok. 

(3) Subdodavatel je rovněž povinen doložit doklady dle ust. 
§ 3 odst. (1) GasNet|OP při změně v dokladech. 

(4) Subdodavatel je povinen na žádost GC dále prokázat 
svého skutečného majitele a dále původ předmětu 
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koupě a/nebo předmětu dodávky v rámci díla. 
Neprokázání těchto skutečností nebo odmítnutí 
prokázání těchto skutečností v době stanovené ze 
strany GC je důvodem pro neuzavření Subdodavatelské 
smlouvy nebo odstoupení od Subdodavatelské smlouvy 
ze strany GC. 

§ 4 
PŘEDMĚT SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY 

(1) Předmětem Subdodavatelské smlouvy je závazek 
subdodavatele, jakožto zhotovitele, provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro GC, jakožto objednatele, dílo 
a závazek GC dílo převzít a zaplatit cenu. 

(2) Předmětem Subdodavatelské smlouvy může být i 
rámcová dohoda o dílo ve smyslu ust. § 4 odst. (1) 
GasNet|OP, tedy závazek k opakovanému plnění, kdy 
taková Subdodavatelská smlouva má charakter 
rámcové smlouvy o dílo. Tyto GasNet|OP pak dopadají 
i na jednotlivá díla dle takové rámcové smlouvy o dílo. 

§ 5 
FORMA SUBDODAVATELSKÉ SMLOUVY 

(1) Subdodavatelské smlouva má formu „písemné 
smlouvy“ nebo potvrzené písemné „objednávky“. 

(2) Písemná forma Subdodavatelské smlouvy nebo 
potvrzená objednávka objednatele je nezbytná. Není-li 
dodržena písemná forma, smluvní strany nejsou 
Subdodavatelskou smlouvou vázány, není-li její obsah 
dodatečně potvrzen v písemné formě. 

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí mít 
Subdodavatelská smlouva písemnou formu. Má-li nebo 
měla-li mít Subdodavatelská smlouva písemnou formu, 
je možné ji měnit, doplňovat nebo rušit pouze 
písemnou formou. Zároveň je písemní forma povinná 
zejména pro všechny oznámení, souhlasy, sdělení, 
protokoly, dodací listy a dokumenty, nestanoví-li 
Subdodavatelská smlouva výslovně, že není písemné 
formy třeba. 

(4) Písemná forma zachována i v případech jednání 
učiněném elektronickými nebo jinými technickými 
prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a 
určení jednající osoby. 

§ 6 
PŘEDSMLUVNÍ JEDNÁNÍ 

(1) GC si vyhrazuje právo kdykoliv jednání o 
Subdodavatelské smlouvě nebo její změně ukončit. 
Žádné jeho jednání, ať právní či faktické, nemůže 
v subdodavateli vzbudit důvodné očekávání, že dojde 
k uzavření Subdodavatelské smlouvy nebo její změně, 
ledaže je ze strany GC výslovně tvrzen opak. Pro případ, 
že by v budoucnu byla dovozena předsmluvní 
odpovědnost GC za neuzavření Subdodavatelské 
smlouvy nebo její změny, subdodavatel se vzdává práva 
na náhradu škody. 

(2) Subdodavatelské smlouva je uzavřena přijetím pouze 
úplné shodné nabídky, a to v celém jejím rozsahu. Je-li 
nabídka GC přijata subdodavatelem s dodatky či 
odchylkami, Subdodavatelská smlouva není uzavřena a 
GC není z takového přijetí nabídky vázán. GC však může 
výše uvedené vyloučit výslovným sdělení, že i přijetím 
nabídky s odchylkami má Subdodavatelskou smlouvu 
v konkrétním případě za uzavřenou. 

(3) Nabídka učiněná ze strany GC v písemné formě vůči 
subdodavateli musí být přijata nejpozději ve lhůtě 
14 dnů ode dne odeslání návrhu. 

(4) Nabídka učiněná ze strany GC je odvolatelná. 

§ 7 
OBSAH PLNĚNÍ SUBDODAVATELE 

(1) Obsah plnění subdodavatele je dán zejména 
Subdodavatelskou smlouvou a smluvní dokumentací ve 
smlouvě označenou. GC si vyhrazuje právo smluvní 
dokumentaci jednostranně průběžně upřesňovat a 
upravovat s ohledem na požadavky GasNet a průběh 
stavby. Tato upřesnění a úpravy jsou pro subdodavatele 
závazná. 

(2) Bez ohledu na výslovné uvedení v Subdodavatelské 
smlouvě tvoří smluvní dokumentaci: 
a) cenová nabídka; 
b) objednávka a její přijetí; 
c) zadávací dokumentace stavby; 
d) projektová dokumentace pro provádění staveb; 
e) časový a zdrojový plán; 
f) harmonogram; 
g) položkový rozpočet; 
a jakákoliv další dokumentace předaná ze stany GC 
subdodavateli, je-li zřejmé, že se týká plnění 
subdodavatele, resp. že subdodavatel má poskytnou 
své plnění v souladu s takovou dokumentací. Smluvní 
dokumentaci však netvoří, není-li tak ujednáno 
výslovně v Subdodavatelské smlouvě, smluvní a 
obchodní podmínky mezi GC a GasNet. 

(3) Subdodavatel je povinen poskytnout GC plnění 
odpovídající uvedené smluvní dokumentaci. 

(4) Nedílnou součástí plnění subdodavatele, bez ohledu na 
výslovné uvedené v Subdodavatelské smlouvě, tvoří 
obvyklá dokumentace pro takové plnění. Zpracování a 
předání takové dokumentace je již kryto sjednanou 
cenou a subdodavateli za to nenáleží žádné další 
protiplnění, není-li výslovně v Subdodavatelské 
smlouvě uvedeno jinak. 

(5) Plnění subdodavatele obsahuje zejména i následující 
obvyklou dokumentaci pro takové plnění: 
a) doklad o nakládání s odpady; 
b) atesty dodaného materiálu – prohlášení o shodě; 
c) doklady o provedených zkouškách. 

(6) Je-li subdodavatel dle Subdodavatelské smlouvy 
povinen plnění sám zapracovat do stavby a/nebo je 
povinen své plnění jakkoli sám učinit součástí plnění ze 
strany GC vůči GasNet a/nebo pokud v rámci poskytnutí 
svého plnění reálně zasáhne do stavby (např. do 



 

GasNet|OP  
verze 11|2021 

 

Stránka 3 z 15 

elektroinstalace, nosných konstrukcí apod.), pak 
obvyklá dokumentace plnění subdodavatele obsahuje 
rovněž dokumentaci nikoliv jen samotného plnění, ale i 
části stavby dotčené touto činností, není-li ujednáno 
jinak. V takovém případě subdodavatel na výzvu ze 
strany GC předloží dokumentaci odpovídající takovému 
zásahu k prokázání řádnosti, bezpečnosti a odbornosti 
takového zásahu, kdy takto mohou být požadovány 
zejména elektrorevizní zprávy, statické posudky apod. 

(7) Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že 
subdodavatel povinen poskytnout dokumentaci dle 
těchto GasNet|OP i pro neobjednané plnění 
a nesjednané vícepráce, tedy pro každou jím 
provedenou činnost tak, aby ze strany GC bylo vůči 
GasNet vždy prokazatelné, jaké činnosti byly na stavbě 
reálně provedeny. 

(8) GC má právo dále kdykoliv na výzvu požadovat po 
subdodavateli předložení další dokumentace 
prokazující plnění zákonných předpokladů pro 
poskytování jednaného plnění a činnosti 
subdodavatele, a to zejména: 
a) aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo 

obdobného rejstříku, v němž je nebo má být 
zhotovitel zapsán; 

b) aktuální výpis z živnostenského rejstříku nebo 
jiného rejstříku prokazující povolení k předmětu 
podnikání subdodavatele; 

c) aktuální potvrzení o daňové nebo obdobné 
bezdlužnosti; 

d) doklady prokazující legální právní vztahy 
s osobami, které subdodavatel při plnění použil 
nebo hodlá použít (zejména ve vztahu k legálnosti 
zaměstnávaných cizinců); 

e) doklady prokazující původ subdodavatelem 
použitých materiálů; 

f) doklady prokazující zdravotní prohlídky 
zaměstnanců. 

(9) Nepředložení jakékoliv dokumentace v řádném stavu 
dle ust. § 7 odst. (4) až (8) GasNet|OP je podstatným 
porušením Subdodavatelské smlouvy ze strany 
subdodavatele. 

(10) Obsahem plnění subdodavatele je dle výzvy ze strany 
GC (pokynu koordinátora stavby) rovněž povinnost jeho 
účasti na kontrolních dnech stavby, a to až do doby 
řádného předání bezvadného plnění subdodavatele 
vůči GC.  

§ 8 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

(1) Subdodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu 
definovaném v předané zadávací dokumentaci 
v termínech uvedených v Subdodavatelské smlouvě 
a jejich přílohách (zejména v Harmonogramu).  

(2) Termínem dokončení je den podepsání 
protokolu/zápisu o předání a převzetí stavby.  

(3) Závazek subdodavatele provést dílo je splněn 
dokončením díla, předáním pozemků jejich vlastníkům 

/ uživatelům / správcům, úspěšným provedením všech 
předepsaných a požadovaných zkoušek, a jeho 
předáním GC, který převzetí díla potvrdí podpisem 
protokolu/zápisu o předání a převzetí stavby.  

(4) Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li provedeno 
podle zadávací dokumentace stavby, projektové 
dokumentace pro provádění stavby nebo podle GC 
předem odsouhlasených změn díla dle 
Subdodavatelské smlouvy. V tom případě jsou smluvní 
strany povinny podepsat protokol/zápis o předání a 
převzetí stavby, tak jak je součástí stavebního deníku.  

(5) Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení 
díla či jednotlivé dílčí termíny stanovené 
Subdodavatelskou smlouvou a časovým a zdrojovým 
plánem se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo prováděno v důsledků okolností stanovených v ust. 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a dále v důsledku 
překážek na straně GC nebo GasNet.  

(6) Pokud časový a zdrojový plán není ve shodě 
s uvedenými termíny v Subdodavatelské smlouvě, mají 
tyto termíny přednost před termíny uvedenými 
v časovém a zdrojovém plánu.  

(7) Časový a zdrojový plán obsahuje termíny zahájení a 
dokončení díla, všechny předpokládané termíny o 
zahájení a ukončení omezení či přerušení dodávky 
zemního plynu a dále pak všechny dílčí termíny 
rozhodné pro realizaci díla (např. termín zahájení 
přípravy díla, termín zahájení realizace zemních prací, 
montážních prací apod.) a to v souladu s členěním 
zadávací dokumentace. 

(8) Termíny o zahájení a ukončení omezení či přerušení 
dodávky plynu budou potvrzeny nebo upřesněny při 
zpracovávání technologických pracovních postupů. 
Upřesnění těchto termínů nebude mít vliv na termín 
dokončení díla, pokud toto nebude jinak písemně 
požadováno ze strany GC. Přerušení dodávek plynu 
zákazníkům musí být prováděno s ohledem na 
klimatické podmínky tak, aby nedocházelo ke 
stížnostem z řad zákazníků.  

(9) Časový a zdrojový plán je závazný.  
(10) Subdodavatel je povinen se řídit časovým a zdrojovým 

plánem a Harmonogramem. Změny při plnění díla, jež 
vedou ke změně časového a zdrojového plánu, je 
subdodavatel povinen neprodleně oznámit GC. 

(11) Subdodavatel musí nastoupit na provádění díla 
v dohodnuté kalendářní dny (např. dle harmonogramu) 
nejpozději v 07:00 hod., pokud není dohodnut jiný čas. 

§ 9 
VÍCEPRÁCE 

(1) Požádá-li GC o provedení prací nad sjednaný rozsah díla 
(vícepráce), pak je subdodavatel povinen tyto vícepráce 
provést. 

(2) Za vícepráce se nepovažují takové práce, které sice 
nejsou výslovně sjednány, nicméně jejich provedení je 
nezbytné pro dokončení a předání díla v takovém stavu, 
aby dílo bylo plně způsobilé sloužit svému účelu. 
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(3) Subdodavatel má nárok na zaplacení ceny víceprací 
pouze na základě písemného dodatku 
k subdodavatelské smlouvě. 

§ 10 
MÉNĚPRÁCE 

(1) Dohodnou-li se strany po uzavření subdodavatelské 
smlouvy na omezení rozsahu díla (méněpráce) a 
neujednají-li si důsledky pro výši ceny díla, zaplatí GC 
cenu upravenu s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu 
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se 
změněným prováděním díla. 

§ 11 
CENA DÍLA 

(1) Cena díla představuje GC hrazený souhrn cen všech 
prací a dodávek dle podmínek Subdodavatelské 
smlouvy a GasNet|OP v rozsahu předané zadávací 
dokumentace nebo, které byly prokazatelně uvedeny 
ze strany GC.  

(2) Pod pojmem cena se rozumí cena díla bez DPH, pokud 
není ve Subdodavatelské smlouvě stanoveno jinak.  

(3) V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
subdodavatele, které při plnění díla dle podmínek 
Subdodavatelské smlouvy vynaloží nebo má vynaložit 
v souladu s položkovým rozpočtem, kdy takto 
stanovená cena díla je konečná.  

(4) V případě, že budou práce na díle zahájeny 
subdodavatelem v roce předcházejícím roku dokončení 
stavby, nesmí být práce v zimním období důvodem pro 
změnu ceny díla (vícenáklady) ani zvýšení nákladů 
GasNet na provozování plynárenských zařízení 
v zimních měsících.  

(5) GC není omezen ve vztahu k případnému započtení 
svých jakýchkoliv pohledávek za subdodavatelem, a to 
zejména vůči nároku subdodavatele na zaplacení ceny 
díla. Subdodavatel souhlasí se započtením i vůči jeho 
případným nárokům vůči GC z titulu smluvních pokut 
a/nebo náhrady škody, kdy tyto nároky se přestávají 
považovat za nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku okamžikem, kdy 
GC takto uplatněný nárok subdodavatele písemně uzná 
a/nebo na takto uplatněný nárok subdodavatele 
provede GC započtení. 

§ 12 
MATERIÁL 

(1) GC si pro sebe, resp. pro GasNet, vyhrazuje právo 
posoudit veškerý použitý materiál před jeho použitím, 
a to vč. písku, určeného k podsypu a obsypu potrubí, 
zvláště v případech, kdy je tento podsypový a obsypový 
materiál odlišný od materiálu uvedeného v zadávací 
dokumentaci.  

(2) Materiál pro zhotovení díla, který GC objedná u 
jednotlivých smluvních partnerů na základě rámcových 
smluv, které uzavřel GasNet, je Subdodavatel povinen 

použít výlučně pro realizaci díla. Za porušení této 
povinnosti může být Subdodavateli uložena smluvní 
pokuta. 

§ 13 
SOUČINNOST GC 

(1) GC se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště 
předá Subdodavateli kompletní projektovou 
dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních. 
Kompletní projektová dokumentace je v digitální 
podobě k dispozici na sdíleném úložišti GasNet. 
Subdodavatel potvrdí kompletnost projektové 
dokumentace v protokolu (nebo v zápisu o předání a 
převzetí staveniště) o převzetí nebo uvede případné 
nedostatky. 

(2) GC, resp. GasNet, je oprávněn sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby provádět nedestruktivní 
kontroly svarů, a to i opakovaně. Subdodavatel je 
povinen takové kontroly umožnit a strpět. 

§ 14 
POVINNOSTI SUBDODAVATELE 

(1) Subdodavatel je povinen realizovat dílo dle Dokumentů 
(vnitřních předpisů) GasNet, dle technických pravidel 
COPZ, ČSN, ČSN EN, TPG, TD a ostatních, obecně 
závazných předpisů týkajících se díla platných v době 
jeho realizace a za podmínek stanovených zejména 
státními orgány a vlastníky/správci/uživateli dílem 
dotčených pozemků a dle dalších závazných rozhodnutí 
či vyjádření všech ostatních subjektů dotčených 
realizací díla. 

(2) Subdodavatel po celou dobu provádění díla odpovídá 
za to, že řádný průběh prací nebude rušen 
neoprávněnými zásahy třetích osob. 

(3) Subdodavatel je povinen nahradit veškeré škody třetím 
osobám, které jim vzniknou na podzemních zařízeních 
a inženýrských sítích zakreslených v projektové 
dokumentaci. Škody na podzemních zařízeních a 
inženýrských sítích, které nejsou zakresleny 
v projektové dokumentaci a ani nebyly vytýčeny ze 
strany jejich vlastníků či správců nebo byly nepřesně 
vytýčeny vlastníky či správci sítí je povinen nahradit 
Subdodavatel, pokud věděl nebo při vynaložení 
odborné péče musel vědět o nesouladu mezi 
skutečným uložením a nepřesným zakreslením, popř. 
vytýčením podzemních zařízení a inženýrských sítí. 
Poškození podzemních zařízení a inženýrských sítí je 
věcí pouze mezi Subdodavatelem díla a vlastníkem 
nebo provozovatelem poškozené sítě a GC nenese 
žádnou povinnost náhrady škody.  

(4) Subdodavatel je povinen užít veškeré dostupné 
prostředky, aby předešel poškozením pozemních 
komunikací ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Subdodavatelem nebo jeho Poddodavatelem. 
Subdodavatel je zároveň povinen věnovat zvýšenou 
péči výběru pozemních komunikací, výběru 
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používaných dopravních prostředků a omezení a 
rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.  

(5) Nebylo-li dohodnuto jinak, je Subdodavatel odpovědný 
za provedení veškerých úprav na pozemních 
komunikacích vč. dopravního značení, které musí být 
v souvislosti se Subdodavatelovou dopravou a 
zařízením staveniště provedeny. Subdodavatel je 
povinen provést a spravovat tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen zaplatit GC náhradu za všechny 
nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 
způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti GC, a zavazuje se nahradit a 
vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu.  

(6) Nastane-li přes splnění veškerých povinností uložených 
Subdodavateli poškození jakékoliv pozemní 
komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti 
s přepravou materiálu anebo zařízení určených 
k zabudování do díla, je subdodavatel povinen to 
neprodleně oznámit GC, jakmile se o takové škodě 
dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace.  

(7) Subdodavatel je povinen a oprávněn s řádnou 
odbornou péčí a v rozsahu předepsaném zadávací 
dokumentaci provést veškeré práce a dodávky týkající 
se zhotovení díla a tyto práce a dodávky řádně dokončit 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Subdodavatel je 
povinen a oprávněn pro tento účel zajistit veškeré 
koordinační práce, pracovní síly, materiály, zařízení 
staveniště, všechny ostatní předměty, ať dočasného či 
trvalého charakteru a technologické postupy potřebné 
pro provedení a dokončení prací a dodávek na 
zhotovení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, ledaže 
Subdodavatelská smlouva stanoví výslovně jinak.  

(8)  Subdodavatel je povinen chránit zájmy GasNet, GC a 
jejich dodavatelů podle svých nejlepších profesních 
znalostí a schopností. Subdodavatel, jakož i jeho 
zaměstnanci a jeho dodavatelé jsou povinni se ve 
vztahu k plnění tohoto díla zdržet po celou dobu 
provádění díla až do jeho řádného ukončení 
Subdodavatelské smlouvy veškerých takových vlastních 
aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli 
ohrozit oprávněné zájmy GC nebo GasNet, popřípadě 
být s těmito zájmy ve střetu. S údaji týkajícími se díla 
bude subdodavatel zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně GC 
zproštěn. Porušení uvedených povinností se považuje 
za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem 
k okamžitému odstoupení od Subdodavatelské 
smlouvy.  

(9) Má se za to, že subdodavatel obdržel a má k dispozici 
veškeré údaje o možných rizicích a místních 
podmínkách, které mohly ovlivnit jeho nabídku, že však 
nabídka předložená v nabídkovém řízení byla 
zpracována nejen na základě údajů poskytnutých ze 

strany GC, nýbrž i na základě vlastních odborných 
zjištění.  

(10) Bude-li během provádění prací a dodávek zjištěna 
jakákoliv chyba v umístění, kvalitě nebo rozměrech 
jakékoliv části díla, je subdodavatel povinen na výzvu 
GC odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to 
způsobem stanoveným GC.  

(11) Subdodavatel je povinen udržovat dílo v čistotě a 
pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 
dobu provádění prací a dodávek je subdodavatel 
povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, skladovat a manipulovat 
se svými prostředky a uskladněným materiálem tak, 
aby nepřekážely, a při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý 
staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba.  

(12) Subdodavatel zajistí na své náklady skládky pro uložení 
vytěžených materiálů, recyklaci a zařízení stavenišť. Při 
předání díla je povinen předat k rukám GC doklady o 
uložení odpadů.  

(13) Všechny úkony nutné pro provádění a dokončení prací 
a dodávek na zhotovení díla musí být prováděny tak, 
aby nenarušily, popřípadě narušily jen v míře zcela 
nezbytné pohodlí a životní standard obyvatel v okolí 
místa předmětu plnění díla, přístup a užívání veřejných 
a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes 
pozemky GC, GasNet či třetích osob.  

(14) Subdodavatel je povinen odškodnit GC za jakékoliv 
nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti 
s takovým narušením práv třetích osob, a to v rozsahu, 
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.  

(15) Subdodavatel bude mít úplnou kontrolu nad 
prováděním své části díla, bude je účinně řídit a dohlížet 
na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat zadávací 
dokumentaci. Výlučně bude zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla 
dohromady podle zadávací dokumentace, a to zejména 
za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za 
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých 
technologických postupů.  

(16) Subdodavatel se před zahájením práce seznámí se 
zadávací dokumentací a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky, je povinen tuto 
skutečnost neprodleně oznámit GC. Kontrolu zadávací 
dokumentace vykoná subdodavatel podle svého 
nejlepšího vědomí, znalostí, informací a přesvědčení. 
V práci či na dodávkách dotčených vadou zadávací 
dokumentace bude pokračovat pouze na základě 
pokynu GC nebo po obdržení opravené nebo doplněné 
zadávací dokumentace.  

(17) Subdodavatel není odpovědný, není-li 
v Subdodavatelské smlouvě stanoveno jinak, za 
projektovou dokumentaci díla, kterou nezpracovává a 
nedodává.  
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(18) S ohledem na dodržování termínu podle ustanovení 
předchozích odstavců se subdodavatel zavazuje pro 
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy termíny provádění 
díla.  

(19) Všechny materiály, zařízení, nástroje, stavební technika 
a odborné řemeslné práce musí být v souladu 
s kvalitativními požadavky předepsanými v zadávací 
dokumentaci.  

(20) Subdodavatel je povinen zabezpečit všechny potřebné 
a vyžadované testy v průběhu realizace stavby a je 
povinen zabezpečit vybavení, přístroje, nástroje, 
specialisty, skladovací prostory nebo laboratorní 
vybavení, které jsou k takovým testům běžně 
používány, a opatří vzorky materiálů před jejich 
zabudováním do díla, a to v takovém předstihu, aby 
mohly být provedeny všechny kontroly a zkoušky 
požadované zadávací dokumentací řádně a včas. 
Veškeré vzorky budou dodány, nestanoví-li 
Subdodavatelská výslovně jinak, Subdodavatelem na 
jeho vlastní náklad.  

(21) Subdodavatel je povinen oznámit zahájení stavby GC 
určenému orgánu archeologického dohledu. 
Subdodavatel neprodleně písemně uvědomí GC, zjistí-li 
pod zemí archeologický nález nebo nález kulturně, 
popřípadě přírodně cenných předmětů, stavební 
činnosti v dotčeném místě přeruší, GC tuto skutečnost 
neprodleně oznámí a vyčká na stanovisko GC.  

(22) Subdodavatel se zavazuje provést na svůj náklad 
předepsané zkoušky a revize a předat GC protokoly a 
jiné doklady dle příslušných norem (ČSN, TPG) a 
předpisů souvisejících s realizací díla.  

(23) Subdodavatel se zavazuje provést práce se zvýšeným 
nebezpečím dle TPG 905 01, resp. propoje, nebo odpoje 
(dále jen propojovací práce), a s tím související 
případné omezení nebo přerušení distribuce plynu 
zákazníkům (dále jen „odstávka“), pouze v termínech a 
způsobem, uvedeným v pracovním postupu, který 
vypracuje GC a odsouhlasí s kompetentním 
zaměstnancem GasNet Služby, s.r.o., úseku provozu a 
údržby sítí nejpozději 5 pracovních dní před termínem 
propojovacích prací. V případech, kdy při propojovacích 
pracích dojde k odstávce zákazníků, je Subdodavatel 
povinen vypracovat předběžný pracovní postup, 
obsahující název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), 
předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky takto: 
23.1. u plánovaných jednodenních odstávek lze 

předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a 
ukončením odstávky nebyla doba delší než 
7 kalendářních dnů;  

23.2. u plánovaných vícedenních odstávek lze 
předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a 
ukončením odstávky nebyla doba delší než součet 

předpokládané doby odstávky navýšený o 
maximálně 7 kalendářních dnů.  

(33) Předběžný pracovní postup zašle subdodavatel 
e-mailem na GC nebo ho předá osobně nejpozději 20 
dnů před plánovaným zahájením samotných 
propojovacích prací příslušnému zaměstnanci úseku 
provozu a údržby sítí.  

(34) U rekonstrukcí, kde dochází k přepojování jednotlivých 
přípojek, se zpracovávají předběžné pracovní postupy 
na maximálně týdenní rozsah prací.  

(35) Předběžné pracovní postupy se nezpracovávají pro 
stavby, řešící odstraňování havarijního stavu PZ a 
odstraňování následků mimořádných události jako jsou 
povodně apod.  

(36) Subdodavatel následně zpracuje pracovní postup dle 
bodu 33 tohoto článku, v němž je uveden skutečný 
termín zahájení a ukončení propojovacích prací, který 
prokazatelně oznámí dotčeným zákazníkům.  

(37) Veškeré výkopy musí být po provedení všech 
potřebných prací bez zbytečného prodlení zasypány, 
pokud nebude s příslušným odpovědným 
zaměstnancem GC dohodnuto jinak.  

(38) Po ukončení stavebních prací a provedení konečných 
úprav povrchů předá subdodavatel za účasti GC dílem 
dotčené nemovitosti protokolárně jejich vlastníkům či 
uživatelům. V protokole o předání bude popsán stav 
pozemků v době předání vč. uvedení rozsahu 
případných škod vzniklých v důsledku provádění díla. 
Škody, které vzniknou na nemovitostech a plodinách při 
dodržení podmínek pro provádění staveb uvedených 
v ZD, hradí GasNet. 

(39) Subdodavatel se zavazuje, že po provedení díla, tj. 
nejpozději po jeho řádném ukončení a před předáním 
díla bez vad a nedodělků GC vyklidí staveniště.  

(40) Na vyžádání GC je subdodavatel povinen zúčastnit se 
kolaudačního řízení.  

(41) Subdodavatel je povinen zajistit na stavbě přítomnost 
pracovní skupiny v takovém složení, aby subdodavatel 
byl schopen plnit dílo pro GC v požadovaném časovém 
harmonogramu. 

§ 15 
ZAJIŠTĚNÍ BOZP, OŽP A PO 

(1) Účelem ust. § 15 až 19 GasNet|OP je vymezení 
vzájemných práv a povinnost smluvních stran, a to 
v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci („BOZP“), ochrany před požárem 
(„PO“) a ochrany životního prostředí („OŽP“) při 
plnění Subdodavatelské smlouvy na staveništi, a to 
v souladu s právním řádem České republiky. 

(2) Subdodavatel bere na vědomí, že význam 
následujících ustanovení přesahuje smluvní vztah 
subdodavatele a GC a jejich nedodržování může mít 
přímý negativní dopad na zdraví a majetek třetích 
osob. Absolutní prioritou GC je důrazné uplatňování 
a vynucování následujících práv a povinností 
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za účelem ochrany zdraví a majetku v každém 
okamžiku provádění díla. 

(3) Ve věcech BOZP, PO a OŽP preferuje GC prevenci před 
restrikcí. Subdodavatel je tak oprávněn kdykoliv 
v průběhu provádění díla konzultovat opatření ve 
věcech BOZP, PO a OZP s GC, tak aby účinně 
předcházel nepochopení, nedodržení a porušení 
následujících ustanovení. 

§ 16 
BOZP 

POVINNOSTI A PRÁVA SUBDODAVATELE 

(1) Bude-li subdodavatel poskytovat plnění GC na jeho 
pracovištích, zavazuje se spolupracovat s GC na 
zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých 
zaměstnanců, pomocníků nebo osob zdržujících se 
s jeho vědomím na pracovištích GC nebo v jeho 
prostorách, ve smyslu ustanovení §101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů.  

(2) Subdodavatel se zavazuje při výkonu činností, které 
jsou předmětem subdodavatelské smlouvy:  
2.1. zajistit, aby jeho zaměstnanci dodržovali veškeré 

obecně závazné právní a ostatní předpisy z oblasti 
BOZP a počínali si tak, aby svou činností 
neohrožovali bezpečnost nebo zdraví osob. 

2.2. svěřit řízení veškerých prací pouze výše uvedeným 
odborně způsobilým osobám, které současně 
disponují dostatečnými pravomocemi a 
odbornými kompetencemi (včetně jazykové 
vybavenosti) k řízení těchto prací.  

2.3. písemnou formou smluvně zavázat svého 
dodavatele, kterého použije k výkonu činností dle 
subdodavatelské smlouvy, k dodržování zásad 
plynoucích z těchto GasNet|OP a jejich 
dodržování kontrolovat a vyžadovat.  

2.4. přidělit výkon činností, které jsou předmětem 
subdodavatelské smlouvy, pouze zaměstnancům, 
kteří jsou proškoleni ze zásad BOZP a jsou 
v souladu se zákonnými požadavky držiteli 
platných oprávnění o odborné způsobilosti pro 
výkon předmětných činností (např. řidičský 
průkaz, svářečský průkaz) a jsou k výkonu dané 
činnosti zdravotně způsobilí.  

(3) Subdodavatel je dále povinen:  
3.1. v samotném průběhu realizace předmětných 

činností respektovat ochranná pásma a ochranná 
opatření, která jsou pro práci v jejich blízkosti 
stanovena a vyznačena v projektové 
dokumentaci. 

3.2. vyšetřit, evidovat a vykazovat, způsobem 
vyplývajícím z příslušných právních předpisů, 
všechny pracovní úrazy svých zaměstnanců 
(případně zaměstnanců svých dodavatelů), které 
se udály při výkonu činností, které jsou 
předmětem subdodavatelské smlouvy a přizvat 
k jejich řádnému prošetření odpovědného 

zástupce GC (zpravidla technika BOZP). Veškeré 
záznamy o úrazu, které se stanou v průběhu 
výkonu činnosti pro GC, zašle subdodavatel na 
e-mailovou adresu nozickova@gascontrol.cz do 
7 pracovních dnů ode dne vzniku úrazu. Jejich 
součástí budou vždy informace o příčině vzniku 
úrazu a přijatých opatřeních proti jeho opakování.  

3.3. Na požádání sdělit GC bez zbytečného odkladu 
přesný počet pracovních úrazů, přibližný počet 
odpracovaných hodin při výkonu činností ve 
smyslu subdodavatelské ve prospěch GC za dané 
období, celkový počet hodin pracovní 
neschopnosti způsobené hlášenými pracovními 
úrazy a průměrný počet zaměstnanců 
subdodavatele pro účely sledování úrovně BOZP.  

(4) Subdodavatel je povinen v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, nejpozději 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi písemně informovat příslušného 
koordinátora BOZP na staveništi (pokud byl na stavbě 
určen) nebo příslušného technika realizace staveb o 
pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, a o řešení rizik vznikajících při 
těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění. O předání těchto dokumentů provede 
subdodavatel zápis do stavebního deníku. 
Subdodavatel se zavazuje, že bude součinný při 
aktualizaci Plánu BOZP a že bude aktivně spolupracovat 
s GC před zahájením stavebních a montážních prací, 
jakož i v jejich průběhu, na aktualizaci Plánu BOZP. 
V případě, že na stavbě bude určen koordinátor BOZP 
na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, bude 
subdodavatel aktivně spolupracovat přímo s určeným 
koordinátorem BOZP v rozsahu ustanovení tohoto 
zákona a jeho prováděcích předpisů. V případě, že na 
stavbě nebude určen koordinátor BOZP na staveništi 
pro fázi realizace stavby, bude subdodavatel při 
aktualizaci Plánu BOZP aktivně spolupracovat 
s příslušným technikem realizace staveb s kvalifikací 
koordinátora BOZP na staveništi.  

(5) Subdodavatel je povinen po celou dobu realizace 
stavby poskytovat odpovědnému zástupci GC a GasNet 
s kvalifikací koordinátora BOZP na staveništi (technik 
realizace staveb, popř. koordinátor BOZP na staveništi, 
pokud je určen) součinnost potřebnou pro aktualizaci 
plánu BOZP. Příslušnému zástupci bude včas podávat 
informace o skutečném stavu a podstatných změnách 
stavby během její realizace v souvislosti s plněním 
požadavků plánu BOZP. Mimo jiné bude informovat o 
aktualizaci a konkretizaci postupů uvedených v plánu 
BOZP v souladu s použitou technologií subdodavatele a 
skutečným stavem prostorového uspořádání sítí 
technického vybavení, včetně dalších proměnných 
situací, které v průběhu realizace stavby nastanou 
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(např. nové stavby vzniklé v prostoru staveniště, změny 
plánované trasy plynovodu, změny dopravního řešení, 
nesoulad zemin s předpoklady projektové 
dokumentace včetně výšky hladiny spodní vody, 
hloubka výkopu, zabezpečení stability okolních staveb, 
zajištění výkopových prací, zajištění stěn výkopu proti 
sesutí, zřízení kapacitně odpovídajících přechodů a 
přejezdů přes výkopy, náhradní komunikace pro 
zrakově a tělesně postižené, klimatické podmínky, 
uspořádání staveniště aj.). S výše uvedenými 
skutečnosti je subdodavatel povinen prokazatelně 
seznámit zástupce GC a GasNet např. písemnou 
informací zhotovitele stavby dle zákona č. 309/2006 
Sb., formou zápisů do stavebního deníku, zákresem do 
výkresu Situace ZOV apod.  

(6) Subdodavatel je povinen v případě provádění prací 
vymezit nebezpečný prostor (např. pro jeřábové práce, 
pohyb těžké techniky apod.), ve kterém se mohou 
pohybovat pouze osoby, které tam musí být z důvodu 
prováděných prací a zajistit, aby všechny osoby na 
stavbě měly znalost o těchto prostorech. Pro osoby 
provádějící práce v nebezpečných prostorech musí být 
zajištěno vzájemné informování o pohybu všech osob 
v případě potřeby dalšími osobami (pokud to není 
možné přímo vizuálním kontaktem osob v ohroženém 
prostoru). Pro vyznačení nebezpečného prostoru 
použije subdodavatel specifické vymezení a označení 
(např. pásky specifické barvy, vlajky na tyči, světelná 
signalizace apod.), které je všem zaměstnancům 
srozumitelné a známé.  

(7) Subdodavatel je povinen na staveništích a při provádění 
prací dodržovat požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, Především je povinen plnit 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále pak požadavky vyplývající ze Standardů 
BOZP GasNet ve znění účinném ke dni uzavření SoD. 
Jedná se zejména, nikoliv však pouze, o dodržování 
těchto povinností:  
a) dodržení minimálních rozměrových nároku na 

montážní jámy (pokud se nejedná o případ, který 
byl řádně projednán a odsouhlasen s příslušnými 
osobami zastupujícími GC);  

b) dodržení minimální šířky výkopu v místě, kde se 
pohybují osoby; 

c) používání pracovní obuvi dle Standardů BOZP;  
d) používání ochranné přilby; 
e) používání vhodných pracovních oděvů (pro práci 

při riziku požáru nebo výbuchu oděvy 
v antistatickém provedení a se sníženou 
hořlavostí);  

f) zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných 
osob a zajištění výkopů proti pádu osob; 

g) zajištění bezpečných vstupů a výstupů z výkopu;  
h) nezatěžování hran výkopů technikou a 

materiálem  
i) používání bezpečnostního značení; 
j) používání bezpečných přechodů přes výkopy;  
k) bezpečné zajištění stěn výkopů pažením nebo 

svahováním;  
l) zajištění pořádku na staveništi.  
Subdodavatel může provést jiné způsoby zajištění 
bezpečnosti práce, odlišné od požadavků uvedených ve 
Standardech BOZP, pokud je předem projedná 
a odsouhlasí s příslušným zástupcem GC a GasNet a 
učiní o tom zápis do SD.  

(8) Subdodavatel je povinen při práci se zvýšeným 
nebezpečím dodržovat veškeré požadavky k zajištění 
kvality a bezpečnosti prací. Zvláště pak je povinen 
realizovat práce dle ČSN, ČSN EN, TPG, TD a ostatních 
závazných předpisů, včetně povinností vyplývajících 
z pracovního postupu. Jedná se zejména, nikoliv však 
pouze, o dodržování těchto povinností:  
a) práci řídí v pracovním postupu GC schválený 

Vedoucí akce pro danou kategorii prováděných 
prací, pokud nebude se zástupcem GC dohodnuto 
jinak a zaznamenáno v pracovním postupu;  

b) Práce probíhají v souladu s GC schváleným 
pracovním postupem (především dělení potrubí, 
způsob uzavření průtoku plynu, odplynění, 
odvzdušnění a natlakování potrubí), pokud 
nebude se zástupcem GC dohodnuto jinak a 
zaznamenáno v pracovní postupu;  

c) v případě vzniku výbušné atmosféry v potrubí jsou 
zastaveny všechny práce mimo prací na 
odstranění této výbušné atmosféry;  

d) před zahájením prací bylo provedeno převzetí 
pracoviště/části plynárenského zařízení od GC;  

e) zajistit, aby nedošlo ke vzniku požáru, především 
stanovením výkonu požárního dohledu po 
svařování vyžadujícím zvláštní požárně 
bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 87/2000Sb. 
ve znění pozdějších předpisů a výkonem požární 
preventivní hlídky stanovené v pracovním 
postupu;  

f) na pracovišti je vhodně umístěn a používán 
v místě možného úniku a možné kumulace plynu 
kalibrovaný detektor zemního plynu se zapnutou 
světelnou a akustickou signalizací překročení 
bezpečné koncentrace zemního plynu (10% dolní 
meze výbušnosti);  

g) provést kontrolu síly stěny v místech svařování;  
h) provést vodivé propojení před rozpojením 

plynovodu; 
i) provést kontrolu těsnosti všech provedených 

spojů způsobem schváleným nebo v souladu 
s metodikou GC;  
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j) zajistit přítomnost pracovního postupu na 
pracovišti a provádění požadovaných záznamů; 

k) zajistit prokazatelné seznámení všech pracovníků 
provádějících práce s pracovním postupem;  

l) provést vyšetření na povrchové vady potrubí před 
zahájení svařování nedestruktivními metodami;  

m) zajistit, aby bylo postupováno v souladu se všemi 
platnými návody výrobce na používané stroje a 
zařízení, pokud nebylo schválenými postupy 
zástupcem GC odsouhlaseno jinak;  

n) označovat hloubku zasunutí tvarovek způsobem 
bez poškození plynovodu;  

o) dodržovat na vymezeném pracovišti zákaz 
kouření. 

(9) Subdodavatel je povinen zajistit, aby se jeho 
zaměstnanci na staveništi zdrželi používání alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek a 
vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Subdodavatel 
zajistí u zaměstnanců pravidelné preventivní provádění 
dechových zkoušek stavbyvedoucím nebo jiným 
pověřeným vedoucím zaměstnancem v rozsahu 1 x 
týdně u staveb trvajících ≥ 5 dní, minimálně však 1 x na 
každé stavbě, přičemž o těchto zkouškách provádí 
záznamy do stavebního deníku. Smluvní strany 
sjednávají, že GC a GasNet má právo vyžadovat 
dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a 
subdodavatel je povinen tuto zkoušku provést. 
Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat technici 
realizace staveb, zaměstnanci odboru BOZP a PO. 
Subdodavatel je povinen zaměstnance, který vstoupil 
na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, 
omamných nebo psychotropních látek nebo je na 
staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl 
podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření, 
vykázat ze staveniště.  

(10) Subdodavatel je povinen zajistit dodržování zákazu 
kouření na staveništi nejen svými zaměstnanci, ale i 
zaměstnanci jeho dodavatelů.  

(11) Subdodavatel je povinen, před započetím příslušných 
prací prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří 
budou na stavbě pracovat, a to jak vlastní zaměstnance, 
tak zaměstnance dodavatelů, s místními podmínkami 
na stavbě, s významnými riziky a opatřeními na jejich 
minimalizaci a s bezpečnostními a ostatními předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na 
stavbě, na základě čehož je subdodavatel povinen 
učinit záznam o vykonaném seznámení všech 
pracovníků, kteří budou na stavbě pracovat. Záznam o 
provedeném seznámení a proškolení pracovníků nesmí 
být starší než 6 měsíců.  

(12) Subdodavatel je povinen, před započetím příslušných 
prací prokazatelně seznámit všechny pracovníky, kteří 
budou na stavbě pracovat, a to jak vlastní 
zaměstnance, tak zaměstnance dodavatelů, se 
speciální dokumentací GC ve věci BOZP, která je 
dostupná na webových stránkách společnosti 
https://www.gascontrol.cz/, a to: 

a) Zásady bezpečného chování na pracovištích, 
seznámení s možnými riziky, místy a zdroji 
ohrožení; 

b) Obchodní podmínky zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany 
(PO) a ochrany životního prostředí (OŽP); 

a podepsat Čestné prohlášení. 

POVINNOSTI A PRÁVA GC 

(13) GC se zavazuje prostřednictvím určené kontaktní osoby 
informovat všechny své zaměstnance, kteří využívají 
pracoviště nebo jiné prostory, ve kterých budou 
vykonávat činnosti ve smyslu subdodavatelské 
smlouvy, o účelu výkonu daných činností na pracovišti. 
GC se dále zavazuje informovat tyto zaměstnance 
rovněž o všech přijatých bezpečnostních opatřeních 
vztahujících se k těmto pracovištím, a to nejpozději 
následující den poté, co GC obdrží od subdodavatele 
potřebné informace.  

§ 17 
OŽP 

POVINNOSTI A PRÁVA SUBDODAVATELE: 
(1) Subdodavatel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti 

dohodnuté v subdodavatelské smlouvě, a které souvisí 
se subdodavatelskou smlouvou tak, aby předcházel 
všem negativním dopadům na životní prostředí a 
v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany 
životního prostředí. Za škody na životním prostředí, 
které vzniknou jeho činností nebo nečinností, odpovídá 
subdodavatel. V daných souvislostech je také povinen 
vzniklé škody bez zbytečného odkladu na své náklady 
odstranit.  

(2)  Při výkonu činností na plynovodním potrubí 
plynárenské soustavy je subdodavatel srozuměn s tím, 
že sítě plynovodního potrubí mohou obsahovat 
kondenzát zemního plynu či toxické nečistoty 
z předchozí distribuce svítiplynu, které jsou 
nebezpečné vodám a lidem. Subdodavatel je povinen 
dbát zvýšené opatrnosti a zabránit únikům kondenzátu 
a jiných nečistot do okolního prostředí. S kondenzátem 
je třeba dále nakládat jako s nebezpečným odpadem.  

(3) Subdodavatel odpovídá za splnění požadavků zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů, energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, odstraňovat a oklešťovat stromoví 
a jiné porosty až po prokazatelném upozornění 
vlastníků nebo uživatelů dotčených pozemků. 
Subdodavatel je povinen se při výkonu veškeré činnosti 
zdržet poškození dřevin a dalších porostů, v místě 
provádění díla a v místech s prováděním díla 
souvisejících. Subdodavatel zajistí ochranu dřevin před 
poškozením v souladu s ČSN 83 9061.  

https://www.gascontrol.cz/
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§ 18 
PO 

POVINNOSTI A PRÁVA SUBDODAVATELE: 
(1) Subdodavatel je povinen počínat si při plnění dodávek 

nebo služeb, které jsou předmětem subdodavatelské 
smlouvy, tak, aby nezavdal příčinu vzniku požáru, 
nezpůsobil požár a neohrozil svou činností život, zdraví 
nebo majetek. Subdodavatel se zavazuje dodržovat 
preventivní a další požární opatření stanovená právními 
předpisy v oblasti požární ochrany (především zákon 
č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 
ve znění pozdějších předpisů) a dalšími opatřeními 
stanovenými v pracovních postupech a interních 
bezpečnostních pokynech. Jedná se především o výkon 
požárního dohledu po svařování vyžadujícím zvláštní 
požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 87/2000 
Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění 
pozdějších předpisů a výkon požární preventivní hlídky 
stanovené v pracovním postupu.  

§ 19 
KONTROLA BOZP, OŽP A PO 

(1) GC si tímto vyhrazuje právo: 
a) kontrolovat sám nebo prostřednictvím GasNet 

vykonávání činností, které jsou předmětem 
subdodavatelské smlouvy, a to s ohledem na 
dodržování zásad BOZP, OŽP a PO, jak je uvedeno 
výše. V případě vážného porušení právních a 
ostatních předpisů nebo některého ustanovení 
těchto GasNet|OP, které by mohlo vést k ohrožení 
BOZP, OŽP a PO, nařídit okamžité přerušení 
výkonu daných činností, případně vykázat 
původce ohrožení z pracoviště nebo stanoviště. 
Smluvně ujednané termíny dokončení prací nebo 
služeb tímto nejsou dotčeny; 

b) pořizovat fotografické nebo filmové záznamy 
činnosti subdodavatele nebo jeho dodavatelů za 
účelem prokázání porušení zásad BOZP, OŽP a PO 
nebo ustanovení GasNet|OP; 

c) provedení zákaznického auditu subdodavatele za 
účelem posouzení shody s právními požadavky a 
závazky GC z hlediska BOZP, OŽP a PO, jejichž 
dodržování je subdodavatel povinen zajistit. 

§ 20 
MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ 

PROTI ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVÝCH NEMOCÍ 
(1) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění práva 

a povinností dle subdodavatelské smlouvy může být 
ztíženo plněním výkonem opatření proti šíření 
nakažlivých nemocí (např. Covid-19, označované jako 
SARS CoV-2), ať už se jedná o opatření ukládána orgány 
veřejné moci (dále též „Státní opatření bránící šíření 
nakažlivých nemocí“), nebo opatření k nimž smluvní 

strana dobrovolně přistoupila za účelem rozumné 
prevence (dále též „Vnitropodniková opatření bránící 
šíření nakažlivých nemocí“). 

(2) Smluvní strany se zavazují strpět vzájemná 
Vnitropodniková opatření bránící šíření nakažlivých 
nemocí, nejsou-li taková opatření hrubě nepřiměřená, 
a to i v případě, že taková opatření omezují nebo 
podmiňují-li vstup na staveniště nebo jiné místo plnění 
subdodavatelské smlouvy používáním ochranných 
pomůcek (např. respirátorů), prokázáním zdravotního 
stavu (např. negativním testem nebo jiným potvrzením 
požadovaného zdravotního stavu), omezením počtu 
osob v místě, apod., tak jak se taková praxe vyvinula 
v souvislosti s pandemií Covid-19. Smluvní strany se 
zavazují taková opatření vzájemně respektovat, 
dodržovat a aktivně vynucovat. 

(3) Ve věci mimořádná opatření proti šíření nakažlivých 
nemocí se přiměřeně užijí ust. § 15, § 16 a § 19 
GasNet|OP. 

(4) Mimořádná opatření proti šíření nakažlivých nemocí 
mohou zapříčinit vznik práv a povinnost dle ust. § 28, 
§ 29 a § 30 GasNet|OP. 

§ 21 
STAVEBNÍ DENÍK 

(1) Není-li ujednáno v rámci subdodavatelské smlouvy 
výslovně jinak, nebo nevyplývá-li taková povinnost 
subdodavatele ze závazných právních předpisů, pak 
stavební deník vede GC, jakožto generální zhotovitel 
stavby pro GasNet. 

§ 22 
KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

(1) GC a GasNet budou mít kdykoli přístup k dílu či na místo 
realizace díla. Budou-li části díla připravovány na místě 
jiném, než je místo díla, bude mít GC a GasNet kdykoliv 
přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich 
výroby.  

(2) Bude-li muset dílo projít podle zadávací dokumentace 
zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, 
nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek 
či nařízení platných v místě provádění díla, předá 
subdodavatel GC včas žádost o jejich vykonání. GC je 
vykoná bez zbytečného prodlení. Subdodavatel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení jinými 
úřady a včas GC vyrozumět o místu a času jejich konání.  

(3) Skryje-li nebo zatají-li subdodavatel sám nebo 
prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schvalováním, 
před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je 
subdodavatel na pokyn GC povinen tuto část díla 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do řádného stavu.  
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(4) GC je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních 
zkoušek jakékoli části díla, nabude-li přesvědčení, že 
tato část díla neodpovídá požadavkům zadávací 
dokumentace. Potvrdí-li se zkouškami jeho domněnka, 
bude subdodavatel povinen na vlastní náklady tuto část 
díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené 
s vykonáním zkoušky. Bude-li zkoušená část díla 
odpovídat zadávací dokumentaci, uhradí náklady 
spojené s vykonáním zkoušky a výměnami či opravami 
poškozené části díla GC.  

(5)  Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného prodlení 
dvě kopie osvědčení nebo kontrolních zpráv, které se 
k Dílu vztahují.  

(6) GC a GasNet je oprávněn provádět kontroly dodržování 
všech povinností subdodavatele vyplývajících 
ze subdodavatelské smlouvy a těchto GasNet|OP.  

(7) Subdodavatel je povinen umožnit vstup na staveniště 
za účelem provedení kontroly stavby pověřené osobě. 

§ 23 
OCHRANA DÍLA A MAJETKU 

(1) Subdodavatel bude chránit dílo, majetek GC, majetek 
GasNet a majetek sousedící s místem díla a bude 
zodpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho 
činnosti v souvislosti s realizací díla, s výjimkou škod, 
které vzniknou v souvislosti s chybami v zadávací 
dokumentaci, s jednáním nebo chybami GC, 
projektanta anebo třetích osob. Za třetí osoby se však 
nepovažují zaměstnanci subdodavatele nebo jeho 
dodavatelé.  

(2) Způsobí-li subdodavatel při provádění díla škodu na 
díle, majetku GC, majetku GasNet nebo majetku 
sousedícím s místem díla, je povinen nahradit škodu na 
vlastní náklady, a to uvedením do původního stavu, 
nebo, není-li to dobře možná anebo o to požádá 
poškozený, v penězích.  

(3)  Nastane-li škoda na díle, majetku GC, nebo majetku 
GasNet, za niž však subdodavatel není povinen ji 
nahradit, napraví subdodavatel tuto škodu na díle, 
popřípadě škodu na jiném majetku GC nebo majetku 
GasNet, dá-li mu k tomu GC pokyn.  

(4) Každá ze smluvních stran nese povinnost nahradit 
škodu v rámci platných právních předpisů a 
subdodavatelské smlouvy. Obě smluvní strany se 
zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci již vzniklých škod.  

§ 24 
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 

(1) Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
provede GC. 

§ 25 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

(1) GC převezme dílo pouze bez vad a nedodělků.  

(2) Subdodavatel je povinen GC písemně (elektronicky na 
e-mailovou adresu objednatele uvedenou 
v subdodavatelské smlouvě) oznámit dokončení díla 
nebo jeho připravenosti ke kolaudaci či k jinému 
rozhodnutí o užívání díla vydávaného příslušným 
orgánem veřejné správy. Spolu s tímto oznámením 
subdodavatel zažádá o stanovení termínu předání a 
převzetí díla.  

(3) Nejpozději třetí den po doručení oznámení provede GC 
prohlídku díla, aby zkontroloval a prověřil 
opodstatněnost této žádosti. Pokud z termínů Díla 
neplyne jinak, pak GC nejpozději třetí den po této 
prohlídce písemně (elektronicky na e-mailovou adresu 
subdodavatele uvedenou v subdodavatelské smlouvě) 
vyrozumí subdodavatele o schválení anebo o důvodech 
zamítnutí žádosti.  

(4) Zjistí-li GC, že dílo je dokončeno v souladu s požadavky 
a záměrem zadávací dokumentace, stanoví neprodleně 
např. zápisem do stavebného deníku po domluvě se 
subdodavatelem datum předání a převzetí díla.  

(5) V případě zamítnutí žádosti o předání a převzetí díla je 
GC povinen k písemnému zamítnutí, bude-li toho 
potřeba, připojit seznam vad a nedodělků, v němž 
budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo 
části díla, které jsou vadné, nedostatečné nebo 
nedokončené (např. předání pozemků uživatelům), 
neodpovídají požadavkům zadávací dokumentace a 
budou muset být opraveny či nahrazeny před předáním 
a převzetím díla.  

(6) K datu předání díla odstraní subdodavatel veškeré 
přebytečné výrobky, nástroje, stavební techniku a 
vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících 
prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů jiných než 
těch, které byly způsobeny GC, GasNet, jinými 
zhotoviteli nebo jejich zaměstnanci, a zanechá dílo čisté 
a vhodné pro užívání, nebude-li určeno jinak. Po 
dokončení a převzetí díla je subdodavatel povinen 
vyklidit i okolí zhotoveného díla. Zápis o předání a 
převzetí díla nebude ze strany GC podepsán, dokud 
subdodavatel tuto svoji povinnost zcela nesplní.  

(7) Nejpozději při předání a převzetí díla předá 
subdodavatel k rukám GC kompletní dokumentaci díla. 

(8) Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a 
převzato. Převzetím díla se rozumí podpis Zápisu o 
odevzdání a převzetí stavby ze strany GC. Smluvní 
strany se mohou písemně dohodnout, že bude převzata 
ucelená, provozu schopná část stavby, formou tzv. 
dílčího přejímacího řízení. V takovém případě se celé 
dílo považuje za dokončené a převzaté až okamžikem 
podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí celé stavby. 
V případě, že se dílo skládá z jednotlivých etap, každá 
z etap je považována za ucelenou a provozuschopnou 
část díla (stavby). Dílo se považuje za dokončené a 
převzaté až okamžikem podpisu Zápisu o odevzdání a 
převzetí všech etap stavby ze strany GC.  
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§ 26 
VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY 

(1) Vlastníkem zhotovovaného Díla je GC, resp. GasNet, 
který učinil výhradu vlastnického práva. Po dobu 
provádění díla nese nebezpečí škody na díle 
subdodavatel.  

(2) Na subdodavatele přechází nebezpečí škody na díle 
převzetím celého dokončeného díla.  

(3) Obě strany spolupracují tak, aby bylo co nejméně 
ohroženo řádné a včasné splnění závazků ze 
subdodavatelské smlouvy, resp. smlouvy mezi GC a 
GasNet.  

§ 27 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA DÍLO A ODPOVĚDNOST 

SUBDODAVATELE 
(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li subdodavatelské smlouvě, 

resp. zadávací dokumentaci. 
(2) Výhradně objednatel je oprávněn k volbě práva 

z vadného plnění dle § 2106 odst. 1 NOZ, není-li 
v těchto GasNet|OP stanoveno jinak. 

(3) Subdodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě 
odpovídající zadávací dokumentaci, obecně závazným 
právním předpisům, technickým pravidlům a normám. 

(4) Subdodavatel poskytuje na dílo záruku za jakost. 
(5) Záruční doba na celé dílo je smluvními stranami 

dohodnuta v délce 60 + 12 měsíců. Záruční doba v délce 
60 měsíců začíná běžet dnem převzetí díla ze strany 
GasNet, tj. dnem podepsání zápisu o předání a převzetí 
celé stavby ze strany investora, nejpozději však 
12 měsíců po dni převzetí díla ze strany GC, tj. dnem 
podepsání zápisu o předání a převzetí díla ze strany GC. 

(6) Výjimku za záruky má materiál, u kterého stanovil 
záruční podmínky GC. V tomto případě se řídí záruka 
dohodnutými podmínkami mezi GC a dodavatelem 
materiálu.  

(7) Subdodavatel se zavazuje zahájit odstraňování 
případných vad zjištěných po předání předmětu díla 
v záruční době do 8 dnů od uplatnění reklamace ze 
strany GC a vady odstranit v co nejkratší technicky 
možné lhůtě, při havarijním stavu ihned po obdržení 
písemné výzvy.  

(8) O uplatněných vadách bude sepsán protokol mezi GC a 
subdodavatelem, ve kterém bude uveden termín jejich 
odstranění.  

(9) GC se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla 
uplatní u subdodavatele písemně bezprostředně po 
jejím zjištění. Subdodavatel se k uplatňované reklamaci 
vady díla vyjádří nejpozději do tří dnů.  

(10) Stane-li se zřejmým nebo pravděpodobným, že 
subdodavatel není schopen vadu díla odstranit nebo 
vadu neodstraní včas nebo trvá-li odstraňování vady 
době delší než obvyklou, pak je GC oprávněno zejména 
odstranit vadu svými silami nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to za účelem plnění smluvních závazků 
s GasNet, a to vše na náklady subdodavatele. 

(11) Subdodavatel odpovídá za škody, které způsobí svojí 
provozní činností GC nebo kterékoliv třetí osobě, a to 
včetně škod finančních. Rozsah náhrady škody se řídí 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
Subdodavatel je povinen náhradu škodu zaplatit do 
10 dnů ode dne doručení výzvy GC nebo třetí osoby 
k jejímu zaplacení.  

§ 28 
NEMOŽNOST PLNĚNÍ 

(1) Stane-li se plnění dle subdodavatelské smlouvy 
nemožným, povinnost subdodavatele plnit zanikne. 
Plnění není nemožné, zejména lze-li je uskutečnit i za 
ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po 
sjednaném čase.  

(2) Týká-li se nemožnost jen části plnění, zanikne 
povinnost, jen pokud jde o tuto část; GC má však právo 
ohledně zbývajícího plnění od subdodavatelské 
smlouvy odstoupit. Jestliže však vyplývá z povahy 
subdodavatelské smlouvy nebo z účelu plnění, jež byl 
subdodavateli znám v době uzavření subdodavatelské 
smlouvy, že plnění zbytku závazku nemá pro GC žádný 
hospodářský význam, zaniká závazek v celém rozsahu, 
ledaže GC bez zbytečného odkladu poté, kdy se o 
nemožnosti části plnění dozvěděl, sdělí subdodavateli, 
že na zbytku plnění trvá. 

§ 29 
VYŠŠÍ MOC 

(1) Smluvní strana není odpovědná za nesplnění své 
smluvní povinnosti ani nemá povinnost k náhradě 
škody, jestliže prokáže, že nesplnění bylo v důsledku 
vyšší moci. 

(2) Za vyšší moc ve smyslu subdodavatelské smlouvy se 
považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo 
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud 
nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 
strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich 
následky povinnou stranou odvráceny ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat (§ 2913 odst. 2 OZ). 

(3) Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají 
z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné 
strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle 
subdodavatelské smlouvy, občanských zvyklostí nebo 
obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže 
může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na 
třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až 
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by 
se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné 
povinnosti nemající na ostatní plnění ze 
subdodavatelské smlouvy vliv. 

(4) Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které 
mohla a měla povinná strana při uzavírání 
subdodavatelské smlouvy předpokládat, že patrně 
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nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že 
uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění 
subdodavatelské smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této 
okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla 
a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné 
straně známa. 

(5) Jestliže je překážka jen dočasného charakteru, 
vyloučení odpovědnosti za nesplnění trvá po dobu, 
která je důvodná s ohledem na účinek překážky na 
splnění smlouvy. 

(6) Smluvní strana, která nesplní povinnost, musí oznámit 
druhé straně vznik překážky a její důsledky na svou 
způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá 
strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která nesplní 
povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové 
překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím 
vzniklou. 

(7) V případě sporů „o vyšší moc“ se strany dohodly, že 
vyšší moc bude vykládána dle Zásad UNIDROIT. 

§30 
HARDSHIP 

(1) Hardship (těžkost) nastane v případě okolnosti, která 
podstatně mění rovnováhu subdodavatelské smlouvy, 
ať již proto, že se zvýšily náklady plnění strany, anebo 
se snížila hodnota přijímaného plnění, a: 
a) tyto skutečnosti se vyskytnou anebo se stanou 

známými znevýhodněné straně až po uzavření 
subdodavatelské smlouvy, 

b) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti 
při uzavírání subdodavatelské smlouvy rozumně 
předvídat, 

c) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti 
ovlivnit, 

d) znevýhodněná strana nepředpokládala riziko vzniku 
těchto skutečností. 

(2) V případě hardship je znevýhodněná strana oprávněna 
navrhnout jednání o změně smlouvy. Návrh by měl být 
podán bez zbytečného odkladu a musí být odůvodněný. 

(3) Návrh na jednání o změně smlouvy sám o sobě 
neopravňuje znevýhodněnou stranu nesplnit svoje 
závazky. 

(4) Pokud strany ani po uskutečnění jednání nedojdou 
v rozumné době shody, je kterákoli ze stran oprávněna 
obrátit se na soud. 

(5) Pokud soud shledá hardship, může, bude-li to rozumné: 
a) smlouvu zrušit k datu a za podmínek, které určí 

nebo 
b) rozhodnout o její úpravě tak, aby došlo k obnovení 

smluvní rovnováhy. 
(8) V případě sporů „o hardship“ se strany dohodly, že 

hardship bude vykládán dle Zásad UNIDROIT. 

§31 
SANKCE 

(1) Je-li subdodavatel v prodlení s dokončením a předáním 
díla nebo jeho části, je povinen zaplatit k rukám GC 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý započatý den 
prodlení z ceny díla. 

(2) Nenastoupí-li subdodavatel na stavbu včas nebo 
v zjevně nedostatečném počtu pracovníků, v důsledku 
čehož nebude GC moci odvést výkon předepsaný 
stavbyvedoucím, zaplatí subdodavatel k rukám GC 
smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý i započatý 
den nenastoupení. 

(3) V případě, že subdodavatel přeruší plánované práce, a 
z toho důvodu bude GC v prodlení, zaplatí 
subdodavatel k rukám GC smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

(4) Subdodavatel zajistí přítomnost odpovědné osoby za 
vedení výkopových prací na staveništi po celou dobu 
trvání realizace díla. V případě porušení tohoto 
ustanovení ze strany subdodavatele zaplatí 
subdodavatel k rukám GC smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

(5) Pro účely výpočtu smluvních pokut a úroků z prodlení 
se použijí ceny s DPH. 

(6) Smluvní pokuta je splatná na výzvu GC ve lhůtě 
stanovené takovou výzvou. Za výzvu k zaplacení 
smluvní pokuty se považuje i faktura znějící na smluvní 
pokutu nebo její část. 

(7) Veškerá další sankční ujednání, zejména o smluvní 
pokutě, musí být uzavřena v písemné formě. 

(8) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou 
chráněná povinnost ani povinnost k případné náhradě 
škody. 

§32 
PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

(1) GC je oprávněn od subdodavatelské smlouvy odstoupit 
zejména: 
a) jestliže je subdodavatel v prodlení s předáním díla, 

tj. není-li dílo provedeno včas, a to více než 30 dní; 
b) je-li prohlášen úpadek subdodavatele ve smyslu 

zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů; 

c) stane-li se zřejmým, že subdodavatel nebude 
schopen plnění poskytnout; 

d) jestliže tak stanoví subdodavatelská smlouva nebo 
zákon; 

(2) Subdodavatel není oprávněn subdodavatelskou 
smlouvu jednostranně ukončit, nestanoví-li tak 
samotná subdodavatelská smlouva nebo zákon. 

(3) Je-li subdodavatelská smlouva rámcovou smlouvou o 
dílo, pak je GC oprávněn kdykoliv takovou 
subdodavatelskou smlouvou vypovědět. Výpověď je 
účinná jejím doručením subdodavateli, a to okamžitě, 
nestanovil-li GC jinak nebo nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 
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(4) V případě insolvenční řízení subdodavatele dnem 
zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení 
nebo okamžikem zániku moratoria nebo mimořádného 
moratoria subdodavatele ve smyslu insolvenčních 
předpisů, zejména insolvenčního zákona: 
a) zaniká povinnost GC platit prodávajícímu cenu díla 

co do výše nedodaného plnění; 
b) automaticky dochází k zesplatnění veškerých 

nároků GC vůči subdodavateli z titulů sjednaných 
smluvních pokut; 

c) GC na základě jeho jednostranného oznámení 
subdodavateli je oprávněn si ponechat doposud 
nevyplacené zádržné v plné výši jako kompenzaci 
za zbývající záruční dobu ze záruky za jakost, kdy 
takovým oznámením zbývající záruka za jakost 
zaniká. 

§ 33 
SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, ROZHODNÉ PRÁVO A ROZHODNÝ JAZYK 

(1) Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že ve 
smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pro 
rozhodování sporů ve věcech týkajících se vztahů mezi 
podnikateli vyplývajících ze subdodavatelské smlouvy 
místně příslušný Okresní soud v Ostravě a pokud bude 
věcně příslušný krajský soud, pak místně příslušným 
bude Krajský soud v Ostravě, ledaže zákon stanoví 
příslušnost výlučnou. 

(2) V případě poměrů s mezinárodním prvkem se smluvní 
strany výslovně dohodly, tam kde to nevylučují obecně 
platné právní předpisy nebo ujednání smluvních stran, 
že: 
a) k rozhodování všech sporů je dána pravomoc 

soudů České republiky; 
b) rozhodným právem je právo České republiky; 
c) rozhodným, příp. jednacím, jazykem je český jazyk. 

§ 34 
DORUČOVÁNÍ A FIKCE DORUČENÍ 

(1) Pro případ doručování listin souvisejících se 
subdodavatelskou smlouvou (faktura, odstoupení, 
reklamace apod.) platí níže uvedené: 
a) V případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb budou zasílány na 
adresu smluvní strany uvedenou v obchodním 
rejstříku nebo jiném obdobné veřejném rejstříku a 
není-li smluvní strana vedena v takovémto rejstříku, 
pak na adresu uvedenou v subdodavatelské 
smlouvě. 

b) V případě doručování elektronickou poštou je 
doručeno okamžikem jejího přijetí na server 
příchozí pošty; 

c) V případě doručování osobně či prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb je doručeno též 
dnem odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát 
(popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) 

zásilku převzít (za odepření převzetí zásilky se 
podkládá i odmítnutí zásilky pro nevyžádanost); 

d) v případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb je doručeno 
uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a 
dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, 
dojde-li k uložení zásilky u provozovatele 
poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o 
uložení nedozvěděl; 

e) v případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb je doručeno dnem, 
kdy je zásilka vrácena z důvodu neznámého 
adresáta. 

(2) Ujednají-li si smluvní strany doručovací adresu odlišnou 
od adresy uvedené ve veřejném rejstříku, případně si 
dokonce sjednají, že veškeré písemnosti budou 
doručovány na tuto doručovací adresu, pak pro 
doručování nadále platí ust. § 34 odst. 1 písm. c) až e) 
těchto GasNet|OP. 

(3) Doručování písemností na adresu smluvní strany 
uvedenou ve veřejném rejstříku nemůže jít k tíži 
odesílatele. 

§ 35 
OCHRANA INFORMACÍ 

(1) Subdodavatel bere na vědomí, že informace získané 
v rámci plnění subdodavatelské smlouvy včetně 
poskytnutých vnitřních předpisů GC a GasNet, jsou 
informacemi důvěrnými ve smyslu § 1730 OZ.  

§ 36 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

(1) Subdodavatel bere na vědomí, že v rámci plnění 
smlouvy o dílo je nezbytné, aby GC zpracovával osobní 
údaje zhotovitele dle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

(2) Subdodavatel bere na vědomí, že prostory GC jsou 
monitorovány kamerovým systémem. V případě 
pohybu subdodavatele v monitorovaném prostoru GC 
zpracuje identifikační údaje subdodavatele ve formě 
kamerového záznamu. 

(3) Aktuální informace pro subdodavatele o zpracování 
jeho osobních údajů ve smyslu ust. čl. 13 GDPR jsou 
k dispozici na webových stránkách GC dostupných 
v aktualizované verzi na adrese 
https://www.gascontrol.cz . 

(4) Subdodavatel bere na vědomí, že GC v souladu s ust. 
čl. 39 GDPR ustanovil pověřence pro ochranu osobních 
údajů, kterým je Mgr. Richard BERNÝ; e-mail: 
berny@gascontrol.cz; tel.: +420601378682. 

https://www.gascontrol.cz/
mailto:berny@gascontrol.cz
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§ 37 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Tyto GasNet|OP platí v celé rozsahu, pokud se smluvní 
strany výslovně nedohodnou ve subdodavatelské 
smlouvě jinak. 

(2) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé 
subdodavatelské smlouvy. 

(3) GC je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat tyto 
GasNet|OP, a to i v jejich úplném rozsahu. Změna je 
oznamována druhé smluvní straně zasláním 
změněného nebo doplněného znění GasNet|OP. Druhá 
smluvní strana je v takovémto případě oprávněna 
subdodavatelskou smlouvou vypovědět ve výpovědní 
době 1 měsíce ode dne následujícího po jejich 
doručení. 

(4) Je-li subdodavatel podnikatelem, pak si smluvní strany 
sjednávají výslovné vyloučení uplatňování ust. § 1799 
až § 1800 NOZ. 

(5) Subdodavatelskou smlouvou lze měnit nebo doplnit 
pouze formu písemný dodatků. Smluvní strany se 
zároveň dohodly, že písemná forma je povinná zejména 
pro všechna oznámení, sdělení a potvrzení, nestanoví-li 
subdodavatelská smlouva jinak. 

(6) Tyto GasNet|OP vstoupily v platnost dne 01. 11. 2021 

a nahrazují všechny dříve vydané GasNet|OP v souladu 

s §37 odst. 3 GasNet|OP. 

V Havířově, dně 01.11.2021 

GASCONTROL, společnost s r.o.

 


