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1. Dodavatel si je v dom d ležitosti shody své innosti s Politikou ISM spole nosti, která je
k dispozici na www.azimut.cz.

2. Dodavatel je povinen p i pln ní p edm tu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu.
3. Dodavatel pov í p ed zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpov dný za

dodržování zásad ochrany životního prost edí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc
p ípadné nedostatky neodkladn  ešit.

4. Pokud dodavatel používá v rámci dodávky služby/zhotovení díla látky (chemické, toxické,
t kavé, nebezpe né i jinak závadné pro životní prost edí) v množství, které by mohlo ohrozit
životní prost edí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmín nému ohrožení nedošlo. P esto pro
takové p ípady musí mít vypracován havarijní plán, který p edloží objednateli k nahlédnutí.

5. Pro p ípad úniku látek, které mohou ohrozit životní prost edí, bude mít dodavatel p ipravené
pot ebné množství a druh zásahových prost edk .

6. Pokud vznikne inností dodavatele odpad, je povinen je na své náklady:
shromaž ovat a t ídit,
odd len  shromaž ovat nebezpe né odpady podle druh , ozna ovat je p edepsaným
zp sobem,
zabezpe ovat odpady p ed znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími
úniky,
ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpe ného odpadu,
uschovávat doklady o p edání odpadu,
ve spolupráci s objednatelem ur it místo pro shromaž ování odpad ,
ur it na pracovišti odpov dnou osobu za t íd ní, shromaž ování a p edávání odpad ,
proškolit prokazateln  zam stnance o zacházení s odpady,
vybavit pracovišt  pot ebnými prost edky pro shromaž ování odpad .

7. Dodavatel na sv j náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho inností.
8. Zástupce objednatele má právo jednostrann  zastavit práce dodavatele v p ípad , že se

bezprost edn  jedná o:
ohrožení život  nebo zdraví pracovník ,
ohrožení bezpe nosti díla,
ekologické i jiné vážné škody,
provád ní díla v rozporu s obecn  platnými p edpisy.

Dodavatel m že pokra ovat u takto zastavených prací pouze po odstran ní uvedených závad.
Stejný  postup  musí  dodavatel  použít  v  p ípad ,  kdy  na  zjevn  vadn  provád né  práce  je
písemn  upozorn n objednatelem i když bezprost edn  uvedená nebezpe í nehrozí.

9. Dodavatel (Prodávající) poskytne informace o charakteru dodávky, p íp. její ásti s ohledem
na životní prost edí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, p íp. likvidací vadných ástí.
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