Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání smluv se společností GJW Praha spol. s r.o.
se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21,
zapsané v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 4528
Společnost GJW Praha spol. s r.o. uzavírá smlouvy pouze písemnou formou v listinné podobě a za podmínky dosažení úplné
shody o celém obsahu a všech náležitostí. Aplikace § 562, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník dále jen NOZ) je
tedy vyloučena. Jakékoliv písemné potvrzení ústního ujednání nemá účinky potvrzení smlouvy. Tyto obchodní podmínky
společnosti GJW jsou určené v souladu s ustanovením § 1751 NOZ.

1. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o práci stroji a pomocných prací
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zhotovit na své nebezpečí a na vlastní náklady dílo pro objednatele a
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
Doba a místo plnění
zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v objednávce.
Místo plnění je dáno místem, v němž dle určení objednatelem, má být dílo umístěno, zařízení staveniště a přístupové
komunikace.
Cena díla a její úhrada
Stranami dohodnutá cena za provedené dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Splatnost faktur za provedené práce je
45 kalendářních dnů od data doručení faktury do sídla objednatele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky
z účtu objednatele.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu zákona o DPH, nebo jeho daňový doklad bude obsahovat číslo
bankovního účtu, které nebude uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění
uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
Podmínky, za kterých je dílo realizováno
Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a svůj náklad, svými zaměstnanci. Realizuje-li dílo prostřednictvím třetích osob,
odpovídá, jakoby dílo prováděl sám. Při provádění díla postupuje s odbornou péčí tak, aby bylo bez vad, kompletní a plnilo
svůj účel.
Zhotovitel odpovídá u stavebních zakázek za bezpečnost práce a požární ochranu. Prohlašuje, že zaměstnanci pracující na
díle mají příslušnou kvalifikaci a platná veškerá předepsaná školení k prováděné činnosti. Zhotovitel nesmí zahájit práce na
díle, nebyl-li seznámen s místními podmínkami BOZP a po a možnými riziky práce na pracovišti zástupcem objednatele. Je-li
na stavbě ustaven koordinátor BOZP je zhotovitel povinen s ním účinně spolupracovat. Při práci v kolejišti objednatel
prokazatelně seznámí zaměstnance zhotovitele s místními pracovními podmínkami a zvláštnostmi a omezeními pohybu
v kolejišti v obvodu dráhy. Zhotovitel je povinen pro tyto zaměstnance zajistit všeobecné a odborné normy organizace
provozující drážní dopravu a dodržovat vlastní normu objednatele pro bezpečnost práce při provádění prací na železničních
tratích. Zaměstnanci zhotovitele musí splňovat zdravotní způsobilost pro práci v prostoru dráhy dle přísl. Vyhlášky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ve stavebním deníku v dostatečném předstihu k účasti na předepsaných
nebo sjednaných zkouškách. Bez jeho souhlasu je nesmí provádět. Pro předání díla je povinen objednatele vyzvat alespoň tři
dny předem, není-li dohodnuto jinak.
Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní
Zhotovitel nese po celou dobu realizace díla až do doby jeho předání objednateli nebezpečí škody na věci.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady
Zhotovitel ručí za kvalitu díla po dobu 60 měsíců u stavebních prací, 60 měsíců u kolejových staveb, 120 měsíců u
hydroizolací a mostů a 60 měsíců v ostatních případech, a to od data protokolárního předání díla objednateli. Záruční doba
díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné předmět díla užívat pro vady.
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v záruční době včas, tj. Bez zbytečných průtahů, je oprávněn ji odstranit
objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby a to vždy na náklady a riziko zhotovitele.
Jiná ujednání
Zhotovitel není oprávněn postoupit své závazky vyplývající z této objednávky (smlouvy) na třetí osobu. Totéž platí i pro
započtení.
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na objednávku s dodatkem nebo odchylkou.
Smluvní strany podpisem smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním
zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona.
Závěrečná ujednání
Zhotovitel převzetím této objednávky a svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami uvedenými v této
objednávce a zavazuje se, že v souladu s ní poskytne sjednané plnění.
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2. Koupě movité věci
Tyto podmínky se vztahují na prodej zboží, které GJW Praha spol. s r.o jako kupující kupuje od prodávajícího.
Objednávání zboží
V objednávce je nutné uvést následující údaje:
a) plný název firmy tj. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, přesnou adresu, IČ a DIČ, dále jméno a příjmení kontaktní
osoby, telefonní, faxové a e-mailové spojení.
b) přesný název, druh a množství zboží.
c) přesnou adresu dodání zboží, v případě, že nebude adresa uvedena, má se za to, že místem dodání je adresa sídla
odběratele.
d) v případě prvního nákupu zboží je nutno k objednávce přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii
živnostenského listu, osvědčení o DIČ.
e) termín dodání zboží
f) cenový odkaz
Potvrzením písemné objednávky je uzavřena kupní smlouva, potvrzení může být provedeno písemně nebo e-mailem.
Písemné potvrzení objednávky prodávajícím může být připojeno i přímo na objednávce kupujícího.
Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto obchodních podmínek a za podmínek v nich obsažených. Při
sjednávání jednotlivých kupních smluv objednávkami se vychází ze skutečnosti, že prodávající je s těmito obchodními
podmínkami seznámen a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky platí za přijaté okamžikem podpisu této objednávky
prodávajícím.
Dodání zboží
Místo dodání zboží je stanoveno v objednávce kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje, pokud není sjednáno jinak,
prodávající. Náklady na balení a dopravu nese prodávající. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat doklady, které se ke
zboží vztahují.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
Dílčí dodávky jsou přípustné, jsou-li sjednány smluvnímy stranami.
Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce lze přiměřeně prodloužit v případě, kdy je dodávka zpožděna z důvodů
nepředvídatelných událostí, a to pouze se souhlasem kupujícího.
Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
Kupní cena a platební podmínky
Cena zboží je učena dohodou smluvních stran, které se mohou dohodnout na jiných cenách. Není-li v objednávce stanoveno
jinak, ceny uvedené ve smlouvě zahrnují náklady na balení, přepravní náklady a pojištění.
Kupní cena je splatná převodem na základě daňového dokladu se lhůtou splatností 45 dnů od doručení daňového dokladu
kupujícímu.
Pro případ prodlení s úhradou faktury v délce nejvýše 10 dnů je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení
v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení (dále i jen „procentní sazba“).
V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a pokud
by bylo zboží již kupujícímu dodáno, požadovat vrácení dodaného zboží. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
Prodávající není oprávněn svou pohledávku vůči kupujícímu postoupit třetí osobě.
Záruka za jakost
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce nejméně 60 měsíců pokud není stanoveno jinak, a to,
počínaje dnem dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním a na spotřební
zboží, jež svou povahou má trvanlivost kratší než 24 měsíců nebo kde je nejzažší doba spotřeby vyznačena na obalu.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost a nikoliv
prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
Vady zboží, zjistitelné při přejímce zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího, a to nejpozději do 7
kalendářních dnů následujících po dodání zboží, je-li pravděpodobné, že k vadě zboží došlo při jeho přepravě, v ostatních
případech do 15 dnů ode dne dodání zboží.
Reklamace musí obsahovat datum dodání zboží, číslo faktury, výrobní číslo zboží, popis vady a druh uplatněného nároku.
Prodávající neodpovídá za poškození zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním.
Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí českým právem.
Strany se zavazují neinformovat nepovolané třetí osoby o obsahu práv a povinností vyplývajících pro každého z nich z těchto
všeobecných obchodních podmínek a jednotlivých kupních smluv, nebude-li v této otázce mezi nimi výslovně ujednáno
jinak.
Kupující dále prohlašuje, že je podnikatelem a kupní smlouvu uzavírá při svém podnikání.
Veškeré spory vzniklé z kupních smluv a v souvislosti s nimi, které se nepodaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami,
budou rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem žalované strany, pokud nebude sjednáno jinak.
Tyto obchodní podmínky mohou být společností GJW Praha spol. s r.o. kdykoliv změněny.
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3. Provoz dopravního prostředku
Tyto obchodní podmínky se vztahují k vzájemným právům a povinnosti smluvních stran ze smluv o provozu dopravního
prostředku.
Realizace výkonů
Provozce je povinen poskytnout Objednateli výkony dopravních prostředků k zabezpečení přepravy nákladů v souladu se
smlouvou a pokyny objednatele . Místo, doba a případně rozsah plnění výkonů se určují v objednávce nebo smlouvě o
provozu. Jsou jejími podstatnými náležitostmi.
Vvýkony se sjednávají dílčími objednávkami tak, že objednatel písemně nebo elektronicky předloží Provozci tři dny předem
objednávku obsahující druh prostředku, čas a místo výkonu s tím, že bude konkrétní požadavky upřesňovat denně na
konkrétní stavbě. Provozce objednávku potvrdí písemně nebo elektronicky Objednateli obratem.
Provozce je povinen zabezpečit, aby dopravní prostředky byly způsobilé a použitelné pro výkony, sjednané ve smlouvě
(objednávce) o provozu a je povinen je opatřit dopravní odborně i zdravotně způsobilou posádkou.
Doplňování pohonných hmot, výměna provozních kapalin, opravy dopravních prostředků, jejich pojištění a další výdaje,
vzniklé v souvislosti s výkony, jsou náklady Provozce a jsou již zahrnuty v ceně.
Objednatel je oprávněn dát odborné obsluze Provozce příkaz k přerušení výkonů, je-li ohrožena bezpečnost stavby nebo
provozovny , život nebo zdraví, nebo když hrozí jiná vážná hospodářská škoda.
Doba, během které je odstraňována porucha dopravního prostředku, či jiná neočekávaná událost, je prostojem a nebude
vykazována jako výkon prostředku. Za výkon se dále nepovažuje přistavení a odstavení dopravního prostředku na staveniště
a ze staveniště. Provozce je povinen uhradit Objednateli v plné výši náklady, prokazatelně spojené s prostoji v činnosti
Objednatele, vzniklé nezajištěním požadavků na dopravu v požadovaných výkonech a termínech. Provozce je též povinen
uhradit Objednateli škody způsobené zaměstnanci Provozce.
Oprávněná osoba Objednatele provedené výkony denně převezme a potvrdí svým podpisem do denního záznamu o
provozu vozidla. Provozce vždy předá oprávněné osobě Objednatele kopii potvrzených dokladů o provedených výkonech při
podpisu záznamu nebo hlášenky.
Provozce je oprávněn zajistit výkony pomocí třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem bjednatele.
Ceny a platební podmínky
Za provedený výkon podle smlouvy zaplatí Objednatel Provozci dohodnutou smluvní cenu. Ta bude účtována na základě
vynásobení jednotkových cen a skutečně provedených a oprávněnou osobou Objednatele odsouhlasených výkonů.
Případné poplatky za mýtné budou uhrazeny Objednatelem jako vícenáklad k dohodnutým sazbám. Konkrétní použití
zpoplatněných úseků silnic nebo dálnic na území ČR bude předem sjednáno s objednatelem.
Povinnými přílohami ke kontrole soupisu provedených výkonů mechanizace a dopravy jsou potvrzené záznamy o denním
provozu vozidla obsahující údaje o stavech kilometrů.
Fakturace bude prováděna měsíčně, a to vždy k poslednímu dni v kalendářním měsíci. Faktury - daňové doklady budou
zasílány vždy na doručovací adresu objednatele. Lhůta splatnosti je 30 dnů ode dne doručení Objednateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména:
označení faktury – daňového dokladu a její číslo,
názvy a sídla smluvních stran smlouvy,
číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
označení banky a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena,
cenu,
fakturační období a specifikace provedených výkonů
označení dílčí objednávky se specifikací stavby,
objednatelem potvrzený druhý stejnopis Dokladu o nasazení MDP podle vzoru uvedeného v rámcové smlouvě o provozu,
kopie objednávky Objednatele, na základě které probíhá fakturace,
Provozce, který je plátce DPH, uvádí číslo, které používá pro svou ekonomickou činnost zveřejněných způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 96/2, Zákona o DPH („Účet“), a zavazuje se oznámit Objednateli jakékoli změny. Dále
se Provozce zavazuje, že bezodkladně upozorní Objednatele, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH,
jakož i na jakoukoli skutečnost, která by mohla vést k tomu, že se nespolehlivým plátcem stane. V případě, že Provozce
poruší své povinnosti stanovené výše v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. Provozce
je povinen nahradit Objednateli škodu, která mu v důsledku porušení výše uvedených podmínek vznikne. V případě, že se
stane nespolehlivým plátcem; nebo existují objektivní důvody k předpokladu, že se prodávající nespolehlivým plátcem
stane,je Objednatel oprávněn uhradit daň správci daně Provozce. O takovém uhrazení daně Objednatel zašle Provozci
písemné oznámení.
Strany mohou jednostranně započíst pouze ty své pohledávky, které byly druhou stranou uznány nebo pravomocně
přiznány soudem.
Provozce není oprávněn prodat či postoupit pohledávku za Objednatelem vzniklou ze smluv o provozu dopravního
prostředku nebo mechanizačního prostředku třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
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Podmínky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Podmínky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tvoří samostatnou přílohu těchto
všeobecných obchodních podmínek.
Mlčenlivost a důvěrnost
Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany. Za obchodní
tajemství se považují veškeré informace, související s podnikatelskou činností druhé smluvní strany, s výjimkou těch, které
jsou veřejně dostupné, nebo které druhá smluvní strana sama publikovala.
Veškeré informace, které Provozce a Objednatel na základě smlouvy o provozu navzájem získají, jsou považovány za
důvěrné a druhá smluvní strana je nesmí poskytnout třetí osobě, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.
Smluvní strana odpovídá za škodu, kterou způsobí druhé smluvní straně porušením závazku o zachování důvěrnosti a
mlčenlivosti, který trvá i po skončení smluvních vztahů.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smluv (objednávek) o provozu dopravních
prostředků a jsou jejich nedílnou součástí.
Společnost GJW Praha spol. s r.o. je oprávněna tyto obchodní podmínky měnit. Každou změnu těchto obchodních podmínek
je povinna oznámit Provozci nejpozději 14 dní před účinností takových změn. Nebude-li Provozce s příslušnými změnami
souhlasit, má právo do 14 dnů od oznámení příslušných změn odstoupit od smlouvy o provozu. Nevyjádří-li se Provozce
v této lhůtě k oznámeným změnám obchodních podmínek, má se za to, že s takovými změnami souhlasí.
Podmínky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Provozce dopravních prostředků se zavazuje plnit výkony jen takovými zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni o právních a
ostatních předpisech z bezpečnosti práce ve smyslu ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů, kteří jsou zdravotně způsobilí k výkonu pracovní činnosti a jsou držiteli platného lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti k práci ve smyslu Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na požádání
Objednatele je Provozce povinen předložit záznamy o školení a záznamy o lékařských prohlídkách svých zaměstnanců podle
věty první ke kontrole. Provozce odpovídá za škodu způsobenou na životě, zdraví nebo majetku těchto zaměstnanců při
plnění výkonů.
Provozce je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí a
rizicích možného ohrožení zdraví pracovníků při plnění výkonů.
Provozce je povinen se seznámit před zahájením prvního výkonu na Objednatelem určené stavbě s podmínkami stavby ve
vazbě na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce v závislosti na konkrétních podmínkách stavby včetně
vyhodnocení rizik. S těmito dokumenty je povinen seznámit svoje zaměstnance, příp. seznámí třetí osoby, které budou pro
něj vykonávat jakoukoliv činnost na této stavbě. Pokud dojde k porušení BOZP zaměstnanců Provozce a ten nebude schopen
zajistit nápravu, Objednatel vykáže tohoto Provozce ze stavby.
Provozce se zavazuje na požádání předložit Objednateli ke kontrole doklady o kvalifikaci obsluhy prostředků, které používá
k plnění výkonů.
Provozce dopravních prostředků je povinen zejména:
a) dodržovat stanovené dopravní trasy a přístupové komunikace stavby,
b) přizpůsobit rychlost pojezdu prostředků okolnostem a podmínkám na pracovišti,
c) ke stání používat jen bezpečných ploch, kde prostředky zajistí proti nežádoucímu pohybu,
d) při couvání prostředků dbát zvýšené opatrnosti a používat zvukovou signalizaci, a to po celou dobu couvání,
e) dodržovat zákaz přepravy osob u prostředků, které k tomu nejsou určeny,
f) omezovat exhalace výfukových plynů zhasínáním motoru při přestávkách a minimalizovat běh motoru na prázdno,
g) dbát na ochranu rozpracovaných a hotových děl Objednatele při provozu prostředků a v případě způsobení škody
tuto uhradit,
h) při výjezdu ze stavby očistit zablácené pneumatiky dopravních nebo mechanizačních prostředků a v případě
znečištění veřejných komunikací zajistit jejich okamžité očištění, vybavit prostředek záchytnou nádobou, nasákavou
textilií a havarijní soupravou pro případ úniku nebo úkapů ropných látek z prostředků.
V případě úniků ropných látek je obsluha prostředku povinna provést opatření pro zabránění dalšího úniku a látky uniklé
likvidovat ve spolupráci s Provozcem, kterému je povinna únik bez zbytečného odkladu nahlásit a ten tento únik následně
oznámí Objednateli. V případě úkapů ropných látek je obsluha prostředku povinna neprodleně podložit místo úkapu
záchytnou nádobou a úkapy mimo záchytnou nádobu odstranit nasákavou textilií.
Provozce je povinen pro obsluhy prostředků zajistit vhodné sociální zařízení. Po dohodě s Objednatelem lze použít sociální
zařízení Objednatele.
Provozce je povinen veškerý případný odpad vzniklý při výkonech na své náklady odstranit a zajistit jeho řízenou likvidaci dle
platných právních předpisů.
Provozce je povinen se ke dni zahájení provozu prostředků seznámit s průběhem podzemních i nadzemních vedení, které by
mohly být při výkonu dotčeny s tím, že o konkrétním průběhu a rozsahu bude proveden záznam do deníku BOZP stavby
potvrzený oprávněnými zástupci Provozce a Objednatele.
V případě přepravy odpadů Provozce označí motorová vozidla dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami
podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 374/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Pokud to vyžaduje charakter práce a dopravní nebo mechanizační prostředek je nutno nechávat na pracovišti i po pracovní
době, jeho ostrahu si zajistí Provozce.
Provozce musí být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozní
činností a pro případ odpovědnosti za škodu na přepravovaném nákladu. Pojistná smlouva ve formě Osvědčení o pojištění
Provozce musí být nedílnou přílohou rámcové smlouvy o provozu.
Provozce odpovídá za to, že jeho pracovníci budou při práci používat předepsané ochranné pomůcky, včetně výstražných
vest a ochranných přileb, v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto ustanovení se
týkají i řídících a kontrolních pracovníků Provozce. Pokud Provozce poruší jakoukoliv povinnost na úseku bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, uloženou mu obecně závaznými předpisy nebo těmito podmínkami, je povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každý jednotlivý případ, která bude splatná do 14 dnů po doručení oznámení o jejím
uplatnění Provozci. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
Objednatel je oprávněn uložit Provozci provedení úkonů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců pokyny
Objednatele splnit v nejkratší možné lhůtě. V případě porušení této povinnosti je Provozce povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každý takový případ. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů po doručení oznámení
o jejím uplatnění Provozci. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.Pokud v rámci plnění výkonů dojde k pracovnímu úrazu
zaměstnanců Provozce, nebo k úrazu třetích osob, kterým bude vážně poškozeno zdraví, ohrožen život nebo způsobena
smrt, je Provozce povinen o takové situaci bezodkladně informovat Objednatele.
Provozce je povinen zajistit, aby každý jeho zaměstnanec nebo jiná osoba, jejímž prostřednictvím plní závazky z této
smlouvy, měl u sebe po celou dobu pobytu na stavbě kopii dokladů, prokazujících legálnost práce (pracovní smlouva,
dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiná smlouva, doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na
území České republiky). Po dohodě mohou být tyto doklady uloženy u vedoucího zaměstnance Objednatele na příslušné
stavbě.
Objednatel je oprávněn od smlouvy o provozu odstoupit, pokud dojde k situaci předvídané výše těchto podmínek, nebo
pokud byl Provozce písemně upozorněn na porušení závazků sjednaných ve smlouvě o provozu a těchto obchodních
podmínkách a nezjednal okamžitou nápravu. Pokud z technických, materiálních nebo jiných závažných důvodů není možno
nápravu zjednat okamžitě, je Provozce povinen okamžitě zastavit provádění objednaných výkonů a může je znovu zahájit až
po zjednání nápravy; pokud zahájí provádění objednaných výkonů bez zjednání nápravy, může Objednatel od této smlouvy
odstoupit.
Odstoupením od smlouvy o provozu zanikají veškeré vzájemné závazky Provozce a Objednatele, vyplývající ze smlouvy o
provozu, avšak nejsou jím dotčeny závazky Provozce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyplývající z těchto
obchodních podmínek a obecně závazných předpisů. Vypořádání vztahů ze smlouvy zrušené podle tohoto ustanovení bude
provedeno tak, že Provozce má nárok na úhradu poměrné části ceny, odpovídající rozsahu výkonů, provedených ke dni
odstoupení. Pro splatnost této úhrady platí přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek o placení smluvní ceny.
Provozce je povinen zajistit:
a) že stroj bude obsluhovat kvalifikovaná obsluha v počtu dle typu stroje a dle příslušných předpisů,
b) řádný technický stav stroje, vedení a platnost požadovaných dokladů,
c) provedení odborné montáže stroje, údržby, oprav a vedení dokladů o této činnosti,
d) řádný technický stav vázacích a zavěšovacích prostředků a jejich správné užití,
e) vybavení stroje příslušenstvím podle dohodnutých podmínek.
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