
VŠEOBECNÉ STANDARDY ZHOTOVITELE ( VSZ )

VŠEOBECNÉ  POŽADAVKY  NA  SOUČINNOST  OBJEDNATELE VŠEOBECNÉ  POŽADAVKY  NA  SOUČINNOST  OBJEDNATELE 
(VPS)

 = OPLOCENÍ =
PLATNOST OD : 01.08.2017

1.             IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  

1.1. Zhotovitel
Jakub Paulus IČ: 761 786 92 provozovna: Ryjice 245/1 403 31 Ústí n.L www.plotypaulus.com
Vladimír Paulus IČ: 114 262 76 provozovna: Ryjice 245/1 403 31 Ústí n.L www.plotypaulus.com

2.            NÁZVY  A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ  A  ZKRATKY  

2.1. Všeobecné názvy a definice použitých pojmů a zkratky
Uvedeny v dokumentu zhotovitele  „VŠEOBECNÉ  STANDARDY  ZHOTOVITELE  (VSZ) – VŠEOBECNÉ  NÁZVY 
A  DEFINICE  POUŽITÝCH  POJMŮ  A  ZKRATKY  (VND) “.

2.2. Vybrané názvy, definice a zkratky

TOS - technickoobchodní specifikace VPS - všeob. požadavky na součinnost objednatele 
CN - cenová nabídka (bývá součástí TOS) VCP - všeob. cenové a platební podmínky zhotovitele
DOD - dodávky  ( specifikace dodávek dílů, materiálů apod.) VTH - všeobecné třídění hornin
VTD - výrobní technická dokumentace UT - upravený terén

  (obvykle sestávající z VD, DOD a TOS) PT - původní terén
TZ - technická zpráva HH - horní hrana ( např. podezdívky, brány apod.)
VD - výkresová dokumentace DH - dolní hrana ( např. pletiva, brány apod.)
SOD - smlouva o dílo PÚ - povrchová úprava
VSZ - všeobecné standardy zhotovitele PD - podhrabová deska 

1NPE~50Hz 230V/TN-S    - běžná 1f. zásuvka 230V/16A

3.            ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  

3.1. Rozsah a účel

VŠEOBECNÉ STANDARDY ZHOTOVITELE ( VSZ ) stanoví základní běžná pravidla ( podmínky, směrnice, zvyklosti, 
vzory ) zhotovitele vztahující se k dílu nebo s dílem související. Jedná se např. o všeobecné podmínky výrobní, montážní, 
technické, obchodní, cenové, platební, smluvní, a další obdobné.

3.2. Závaznost, platnost

3.2.1. VSZ jsou všeobecnými přílohami smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřené v jakékoliv formě ( ústní dohoda, 
objednávka, smlouva o dílo apod. ) a dalších dokumentů zhotovitele vztahujících se k dílu nebo s dílem souvisejících. 

3.2.2. VSZ jsou pro obě smluvní strany závazné a platí v celém svém znění a rozsahu
- pokud ve smlouvě o dílo ( uzavřené v písemné formě )  či v jiných dokumentech zhotovitele vztahujících se k dílu 
nebo s dílem souvisejících ( např. : TOS, VTD, VD, TZ apod. ) nebude výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak.

3.3. Specifikace

Objednatel na své náklady zajistí a provede práce a činnosti vztahující se k dílu nebo s dílem související uvedené v následujících 
článcích těchto VSZ - VPS 
- pokud ve smlouvě o dílo ( uzavřené v písemné formě )  či v jiných dokumentech zhotovitele vztahujících se k dílu 
nebo s dílem  souvisejících ( např. : TOS, VTD, VD, TZ apod. ) nebude výslovně stanoveno nebo dohodnuto jinak.
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4.            SOUČINNOST  OBJEDNATELE – TECHNICKÁ  ČÁST  

Objednatel  na své náklady zajistí a provede -  před zahájením díla  :

4.1. Geodetické vytyčení trasy oplocení.

4.2. Vytyčení podzemních ing. sítí – protokolárně předané zhotoviteli před zahájením zemních prací.

4.3. Specifikaci výšky oplocení nad UT.

4.4. Terénní úpravy - úpravy terénu ( vč. případného zhutnění navážek) do roviny stanoveného UT v celé délce oplocení.

4.5. Přístupové komunikace na staveniště.

4.6. Přípojku el.proudu 1 NPE  ~ 50 Hz 230 V / TN - S, předřazené jištění min.16 A,  pro připojení ručního el. nářadí.

4.7. Zdroj vody ( alespoň užitkové ) v přiměřené vzdálenosti od staveniště oplocení pro případné úpravy betonových směsí, 
očištění plotových prvků apod..

4.8. Prostor pro složení betonových směsí - v přiměřené vzdálenosti od staveniště oplocení do objemu max.1,5m3.

4.9. Prostor pro bezpečné uložení plotových prvků zajištěný proti jejich poškození a odcizení.

4.10. U vstupů ( branky, vrata, závory ) s pohonem nebo el. vrátným přívod el. kabelů - dle dokumentace a specifikace 
zhotovitele.

Objednatel  na své náklady zajistí a provede -  v průběhu nebo po dokončení díla  :

4.11. Likvidaci případných odpadů vzniklých při vyčištění tras, demontáži stávajícího plotu a terénních úpravách 
(odvoz ze staveniště + skládkování).

4.12. Parkové a zahradní úpravy.

4.13. Zaměření nového oplocení.

4.14. Zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení nového oplocení.
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5.           SOUČINNOST  OBJEDNATELE – ORGANIZAČNÍ  ČÁST  

Objednatel na své náklady zajistí a provede -  před zahájením díla :

5.1. Vstup zhotoviteli na staveniště pro plnění předmětu díla a pro případné následující odstranění vad a nedodělků.

5.2. Dohodu s majiteli sousedních  nemovitostí o povolení vstupu na jejich pozemky v rozsahu nezbytném pro zemní 
a montážní práce.

5.3. Dohodu s majiteli sousedních  nemovitostí o částečné likvidaci dřevin v trase plotu bránících ve výstavbě plotu.

5.4. Na žádost zhotovitele potřebnou součinnost  (vztahující se k dílu nebo s dílem související) s dalšími firmami a subjekty 
na stavbě, jež nemají smluvní vztah se zhotovitelem.

5.5. Prokazatelné seznámení odpovědného pracovníka zhotovitele se všemi přístupovými i únikovými komunikacemi
na staveništi, s montážními zónami, s prostory určemými pro uskladnění materiálů, betonových směsí, odpadů apod., 
s místy určenými k připojení odběru el. proudu a vody a s případnými dalšími místy, prostory, zařízeními apod. 
vztahujícími se k dílu nebo s dílem souvisejícími.

5.6. Prokazatelném seznámení odpovědného pracovníka zhotovitele se specifiky staveniště a přístupových  zón z hlediska 
možných nebezpečí úrazu, požáru či jiných bezpečnostních rizik a s případným zákazem vstupu.

5.7. Prokazatelné seznámení odpovědného pracovníka zhotovitele se všemi dostupnými místně příslušnými 
bezpečnostními a požárními  předpisy a opatřeními v přístupových a montážních zónách.

Objednatel  na své náklady zajistí a provede -  v průběhu nebo po dokončení díla  :

5.8. V nezbytných případech, které budou nad rámec smlouvy o dílo, svou spoluúčast při plnění předmětu díla.
Jedná se především o činnosti, které nejsou součástí příslušné smlouvy o dílo ani jiných dokumentů, jako např.:
- zajištění vyhovujících podmínek pro provádění montáží 
-  zajištění případných  zámečnických, truhlářských, zednických, zahradnických či jiných přípomocných  prací 
   vztahujících se k dílu nebo s dílem souvisejících a k plnění předmětu díla nezbytných 
-  zajištění spolupůsobení s cizími firmami
-  a podobné

6.           DALŠÍ  USTANOVENÍ  

6.1. Objednatel umožní zhotoviteli průběžné provádění díla
 (bez překážek v práci zaviněných  objednatelem znemožňujících  kvalitní a včasné dokončení díla, případně
 zvyšujících náklady zhotovitele na zhotovení díla).

6.2. Omezení nebo neposkytnutí součinností stanovených v předchozích článcích  (nebo v jiných dokumentech zhotovitele)
objednatelem může negativně ovlivnit kvalitu plnění předmětu smlouvy o dílo a může se rovněž projevit i v posunutí 
a prodloužení termínů doby plnění díla.
Taková okolnost  (po jejím zjištění)  bude zhotovitelem neprodleně a prokazatelně oznámena objednateli s uvedením
konkrétního případu neplnění stanovené součinnosti, případně současně s návrhem řešení dalšího postupu a nových 
termínů doby plnění díla.
Objednatel je v tomto případě povinen prokazatelně předat zhotoviteli písemné vyjádření k oznámení zhotovitele
o neplnění stanovené součinnosti  do 3 kalendářních dnů od převzetí oznámení.

6.3. Objednatel je povinen prokazatelně předat zhotoviteli písemné vyjádření k jakémukoliv písemnému oznámení 
zhotovitele (o případných vícepracech, vícenákladech, překážkách v práci, přerušení prací, změnách v podmínkách 
pro realizaci díla, technickém provedení  apod. ) do 3 kalendářních dnů od převzetí tohoto oznámení.
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