Všeobecné smluvní podmínky pro dodavatele činností
prováděných v kontrolovaných pásmech

V textu těchto smluvních podmínek se pod pojmem Objednatel rozumí CHEMCOMEX, a.s., případně
CHEMCOMEX, a.s. jednající jménem své organizační složky Slovensko. Pod pojmem Zhotovitel je
rozuměna smluvní strana, která pro Objednatele zajišťuje na základě smlouvy nebo objednávky (dále
jen Smlouvy) výkon činností v kontrolovaném pásmu.
Tyto smluvní podmínky platí, pokud Zhotovitel není držitelem povolení pro činnosti dle Atomového
zákona a součástí předmětu plnění Smlouvy je provádění činnosti v kontrolovaných pásmech (dále jen
KP) provozovatelů jaderného zařízení (například ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Jadrová a
vyraďovacia spoločnosť, a.s, ÚJV Řež a.s., Centrum výzkumu Řež s.r.o.). V těchto případech zajišťuje
zajištuje plnění požadavků Atomového zákona a jeho provádějících vyhlášek pro Zhotovitele
Objednatel. Tyto smluvní podmínky se podpisem zástupce Zhotovitele stávají nedílnou součástí
Smlouvy.
Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel zajišťuje položky důležité z hlediska radiační ochrany (dále jen RO) v následujícím rozsahu:
a) Zajišťuje trvalý kontakt a komunikaci s dozornými orgány nad RO (SÚJB, ÚVZ SR) a dle potřeby
zastupuje držitele povolení při jednáních se SÚJB, ÚVZ SR.
b) Oznamuje bezodkladně SÚJB (pokud není uvedeno v Plánu zajištění RO nebo ve smlouvě s
držitelem povolení jinak) dle atomového zákona č.263/2016 Sb., resp. UVZ SR dle zákona č.
541/2004 Z.z., každou změnu nebo událost důležitou z hlediska RO a změnu všech skutečností
rozhodných pro vydání povolení.
c) Zajišťuje měsíční přehled čerpání dávek radiačních pracovníků kategorie A držitele povolení ze
všech KP pro kterého provádí služby k zajištění RO.
d) Zajišťuje předání a seznamuje pověřenou osobu s obdrženými osobními dávkami radiačních
pracovníků kategorie A za sledované období.
e) Ve vztahu k vykonávaným činnostem společně s vedením Objednatele i Zhotovitele plánuje čerpání
dávek jednotlivých radiačních pracovníků kategorie A.
f) Provádí optimalizaci RO.
g) Provádí školení radiačních pracovníků kategorie A dle zákona, prováděcích vyhlášek, dokumentace
provozovatele KP a interních pravidel spojených s činnostmi v KP.
h) Poskytuje všem radiačním pracovníkům kategorie A konzultace při vyjasňování některých
ustanovení obecně závazných předpisů a při řešení konkrétních situací.
i)

Poskytuje vedoucím pracovníkům Zhotovitele konzultace při plnění povinností k zajištění RO,
upozorňuje je na zjištěné nedostatky a podává jim návrhy na jejich odstranění.

j)

Provádí šetření jednotlivých porušení RO a podává návrhy nápravných opatření.

k) Vypracovává Programy zajištění RO pro činnosti ve velmi zvýšeném radiačním riziku.
l) Vypracovává kapitoly RO v technologických a pracovních postupech.
m) Provádí činnosti spojené s agendou osobních radiačních průkazů ORP vyplývající z §79 odst. 9
atomového zákonu č. 263/2016 Sb. a §35 vyhlášky č. 422/2016 Sb. a z §163 odst. 9 zákona č.
87/2018 Z.z.(na Slovensku od 1.04.2018 nové ORP se nevydávají).
n) Zajišťuje trvalý kontakt s oddělením osobní dozimetrické kontroly provozovatele KP a vyřizuje
žádosti pro vstup do KP.
o) Kontroluje záznamy o účasti pracovníků Zhotovitele pracujících v kontrolovaných pásmech na
předepsaných lékařských prohlídkách.
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p) Objednatel je povinen dbát zásad ochrany osobních údajů poskytovaných Zhotovitelem u jeho
pracovníků, a to v rozsahu platné legislativy České republiky a Slovenské republiky.
q) Vybavuje externého pracovníka kategorie A SR výpisem osobních dávek v rozsahu podle přílohy č.
8 zákona č. 87/2018 Z.z.
Výše uvedené činnosti poskytuje Objednatel pro předmět plnění sjednaný Smlouvou bezplatně,
s výjimkou správních poplatků stanovených platnou legislativou České republiky nebo a Slovenské
republiky.
Práva a povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen poskytnou pro zajištění plnění požadavků veškerou součinnost, zejména pak:
a) Zhotovitel výslovně souhlasí se skutečností, že Objednatel bude pro Zhotovitele zajišťovat výkon
dohledu nad radiační ochranou jeho pracovníků.
b) Zhotovitel povinen určit osobu ke komunikaci s dohlížející osobou Objednatele.
c) Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy Objednateli předat a průběžně aktualizovat seznam
osob, u kterých plánuje, že budou vykonávat činnosti dle Smlouvy v KP.
d) Pro každou z osob, u kterých plánuje, že budou vykonávat činnosti dle Smlouvy v KP, musí
Zhotovitel předat v České republice:


osobní údaje pro vystavení osobního radiačního průkazu (dále jen ORP), a to na formulářích
přiložených k těmto smluvním podmínkám,
 dvě průkazové fotografie 4,5 x 3,5 cm pro ORP,
 jeden 50 Kč kolek jako poplatek SÚJB za vystavení ORP.
Předání náležitostí nutných pro vystavení ORP musí proběhnout před tím, než Zhotovitel předloží
dohlížející osobě Objednatele k podpisu registrační kartu radiačního pracovníka.
e) Na Slovensku od 1.04.2018 nové ORP se nevydávají.
f) Zhotovitel je povinen předávat dohlížející osobě Objednatele neprodleně po jejich obdržení
výsledky lékařských prohlídek a výsledky testů ze školení vstupu do KP u radiačních pracovníků,
kteří se na realizaci činností prováděných v KP podílejí.
g) Zhotovitel je povinen průběžně předávat informace o všech změnách, které by mohly omezit výkon
práce u radiačních pracovníků, kteří se na realizaci činností prováděných v KP podílejí.
h) Zhotovitel je povinen neprodleně podat dohlížející osobě Objednatele informace o ukončení
výkonu
i)

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských
služeb pro své radiační pracovníky.

Sankční ujednání
a) Nesplní-li Zhotovitel některou ze svých povinností uvedených v bodě a) až f), je to považováno za
závažné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn za každé takové porušení uplatnit sankci ve výši
20 000 Kč, resp. 800 Eur a při opakovaném porušení pak i vypovědět Smlouvu. Zhotovitel je
povinen uplatněnou prokazatelnou sankci bez protestu přijmout. Tímto ustanovením není dotčeno
právo Objednatele na náhradu způsobené škody.
b) Nesplní-li Zhotovitel povinnost uvedenou v bodě g) nepodepíše dohlížející osoba Objednatele
registrační kartu radiačního pracovníka Zhotovitele a jeho pracovníci tak nebudou moci vstupovat
do KP a plnit činnosti dle Smlouvy.
V …………. dne:
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Oprávněný zástupce Zhotovitele svým podpisem potvrzuje akceptaci výše uvedených smluvních
podmínek:

Příloha č.1
Formulář pro uvedení osobních údajů nezbytných pro vyřízení osobního radiačního
průkazu v České republice
Jméno pracovníka
Příjmení a titul pracovníka
Místo narození
Pohlaví
Datum narození
Rodné číslo
Státní příslušnost
Vzdělání
Číslo OP
Číslo pasu
Datum od kdy a v jakém oboru pracuje
Název držitele povolení
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Příloha č.2
Formulář pro uvedení osobních údajů nezbytných pro vedení radiační agendy
ve Slovenské republice
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