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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora

BOZP stavby:
„Šternberk – lokalita Příkopy“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: /19/S/OIVZ

I. Smluvní strany
1. Příkazce: Město Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav Orság, starosta

2. Příkazník: FRAM Consult a.s.
Husitská 42/22, 130 00 Praha 3
IČ: 64948790

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
pod sp. zn. B 3682

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Roman Klimt

- kontaktní osoba ve věcech technických –TDS: Ing. Zdeněk Schotli

II. Předmět plnění

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický dozor stavby
(dále jen „TDS“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a výkon činnosti koordi-
nátora BOZP dle zákona a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle Nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích (dále jen „nařízení vlády“)stavební akce pod názvem „Šternberk – lokalita Příko-
py“ (dále jen „stavba“), jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou
Ing. Doležel Petr, DS+GEO projekt, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČ: 45 18 66 77.
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2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjedna-
nou cenu.

3. Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou technického dozoru stavebníka fyzic-
kou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů, a to:

obor dopravní stavby
obor vodní hospodářství a krajinné inženýrství –

4. Odborná způsobilost Příkazníka nebo jeho zaměstnance byla ověřena udělením osvědčení o
ověření odbor sti Koordinátora BOZP na staveništi – evidenční
číslo osvědčen

5. TDS se rozumí uto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádě-
ní stavby prostřednictvím pověřené osoby příkazníka dle čl. II. odst. 3 této smlouvy na stavbě
počínaje dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli do okamžiku převzetí díla příkaz-
cem (objednatelem stavby).

6. Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v sou-
ladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými nor-
mami) dále specifikovanou touto smlouvou a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovite-
le stavby dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby vč. jejích příloh (dále jen „SOD“).

7. Příkazník se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět osoba propojená se zho-
tovitelem stavby.

8. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, který bude spočí-
vat zejména nikoliv však pouze v těchto činnostech:

a) účast na předání a převzetí staveniště zhotoviteli,
b) pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka vy-

konávající TDS dle této smlouvy v místě realizace stavby v rozsahu min. 2 x týdně z to-
ho 1 x kontrolní den (každou svou přítomnost na stavbě potvrdí TDS zápisem ve sta-
vebním deníku),

c) organizace a vedení (1x týdně) kontrolních dnů stavby včetně vyhotovení a rozeslání
zápisu zúčastněným stranám dle pokynu příkazce,

d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,
e) kontrola plnění a dodržování podmínek stavebního povolení, rozhodnutí a souhlasů tý-

kajících se stavby,
f) kontrola a řádné vedení stavebního deníku,
g) účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby,
h) kontrola postupu prací a harmonogramu,
i) kontrola kvality provedených prací,
j) kontrola dodržování podmínek SOD zhotovitelem stavby.
k) odsouhlasení předložených vzorků a technologických postupů,
l) dozor nad potřebnými zkouškami, včetně plnění kontrolního a zkušebního plánu, kontro-

la dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím související,
m) spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací

s projektovou dokumentací,
n) spolupráce s koordinátorem BOZP,
o) dohled nad prováděním prací dalších investorů působících na staveništi (zejména pře-

ložky inženýrských sítí, dodávky vybavení), kteří jsou ve smluvním vztahu s příkazcem,
p) dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
q) koordinace stavebních prácí s ostatními dodavateli,
r) kontrola a přejímka těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty

nebo se stanou nepřístupnými,
s) ve spolupráci se zhotovitelem a AD vystavuje a vyjadřuje se (souhlas, nebo nesouhlas)

k formulářům „Oznámení změny a Změnový list“ dle podmínek SOD,
t) odpovídá za nacenění víceprací v souladu s SOD,
u) odsouhlasuje a podepisuje zjišťovací protokoly včetně soupisu skutečně provedených

prací v souladu s SOD a příp. schválenými změnovými listy,
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v) kontrola a odsouhlasování faktur zhotovitele dle SOD a všeobecných obchodních pod-
mínek tak, aby je zhotovitel řádně a včas předal objednateli, 

w) kontrola a kompletace dokladové části pro kolaudaci a převzetí díla vč. dokumentace 
skutečného provedení dle podmínek SOD, 

x) účast na jednáních k předání a převzetí stavby nebo jejích částí, včetně účasti na jedná-
ních o předání a převzetí, 

y) odsouhlasuje a podepisuje předávací protokoly mezi objednatelem a zhotovitelem včet-
ně sepsání vad a nedodělků, 

z) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
aa) účast na kolaudačním řízení 
bb) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby 

 
9. V rámci obstarání činnosti Koordinátora BOZP Příkazník zabezpečí zejména následující: 

a) zpracování „Plánu BOZP na staveništi“. Plán bude obsahovat, přiměřeně povaze a roz-
sahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště údaje, informace a postupy 
zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. Koordinátor BOZP zajistí, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotovite-
li, pokud jsou v době zpracování plánu známy. 

b) aktualizace zpracovaného plánu BOZP po celou dobu výstavby, pokud to bude situace 
na stavbě vyžadovat. 

 
Ostatní činnosti koordinátora BOZP stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a příslušné prováděcí 
předpisy k tomuto zákonu. 

 
III. Termín plnění 

 
1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání 

staveniště (zahájení výkonu TDS) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu TDS).  
 Termín plnění stavebních prací je: 

- 4 měsíce (předpoklad květen – srpen 2019) 

- 4 měsíce (předpoklad březen – červen 2020) 
2. Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne v období, kdy bude 

stavba dočasně zastavena ve smyslu SOD Výkon TDS bude dál pokračovat po obnovení prací 
na stavbě.  

 
IV. Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy je sjednána ve výši 

254 400,- Kč bez DPH, tj. 307 824,- Kč vč. DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v 
průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočte-
no DPH ve výši dle platných právních předpisů. K veškerým fakturám, které budou vystaveny 
po zaregistrování zhotovitele jako plátce DPH, bude připočtena DPH v aktuální zákonné výši. 

2. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy. Stejně tak obsahuje i předpoklá-
dané náklady vzniklé vývojem cen a mezd v národním hospodářství. 

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon TDS a koordinátora BOZP dle odst. 1. tohoto 
článku smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vysta-
vených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem 
k dohodnuté délce provádění výkonu TDS (od předání staveniště do převzetí díla příkazcem) a 
celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ke každé faktuře bude přiložen soupis 
provedených prací v daném měsíci. 

4. Cena nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude stavba dočasně zastavena. 
5. V případě prodloužení činnosti TDS a koordinátora BOZP z důvodů prodloužení termínu dokon-

čení stavby, tj. nikoliv z důvodu dočasného zastavení stavby má TDS a koordinátor BOZP prá-
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vo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy po-
čtem dní trvání původní délky stavby vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu TDS 
a koordinátora BOZP(počet dní od 31. dne prodloužení výkonu TDS a koordinátora BOZP včet-
ně), nedohodnou-li se smluvní strany jinak z důvodu zvláštního zřetele hodného, zejména pro 
objektivní a nepředvídatelné skutečnosti. Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, 
že prodloužení termínu ukončení výkonu TDS a koordinátora BOZP o méně než 30 dní nebude 
mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkaz-
ce. 

7. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude 
účtována neoprávněná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce opráv-
něn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná 
běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

8. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce. 

9. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce. 
 

V. Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodr-
žovat obecně závazné právní předpisy a technické normy vztahujících se k výkonu technického 
dozoru. 

2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a 
nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.  

3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho vý-
chozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky do-
tčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by moh-
lo ohrozit zájmy příkazce. 

4. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. odsouhlasování, resp. úprava 
ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace díla, úprava sjednaných technických, obchod-
ních a dodacích podmínek apod.) a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkaz-
ník povinnost pouze předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat. 
Výjimku tvoří práce bezprostředně ohrožující život, zdraví a majetek.   

5. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a 
vyvstalo na základě činnosti TDS a koordinátora BOZP, zavazuje se příkazník, popř. TDS a ko-
ordinátora BOZP uvedené pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této smlouvy a bez 
nároku na odměnu.  

6. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě do-
datečných požadavků příkazce.  

7. Příkazník se zavazuje zajistit pro případ nemoci své, svého zaměstnance či osoby s ním spolu-
pracující či z jiného závažného důvodu, pro který není schopen vykonávat činnost dle této 
smlouvy, náhradu za jiného TDS autorizovaného ve stejném oboru, případně jiného a koordiná-
tora BOZP disponujícího řádným osvědčením. 

8. Příkazník není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu s právními předpisy nebo 
technickými normami. Na takto vydané nesprávné pokyny je příkazník povinen příkazce písem-
ně upozornit.  

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS a koordinátora BOZP své podkla-
dy (zejména projektovou dokumentaci v listinné podobě a SOD) a seznámit příkazníka se svými 
záměry. 

10. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, 
aby příkazník za příkazce právně jednal. 

11. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS a koordinátora BOZP bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady ne-
bo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potře-
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ba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že 
tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.  

12. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích 
a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si za-
jišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka. 

13. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen se osobně zú-
častnit jednání či učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto 
jednání příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí, u něhož je účast pří-
kazce nezastupitelná nebo nezbytná. 

 
VI. Změny příkazní smlouvy 

 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy dohodou 

formou písemného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu pl-

nění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu pl-

nění; 
b) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
c) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně příkazce či příkazní-

ka. 
3. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo provedení 

plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši ceny v sou-
ladu s touto smlouvou. 

 
VII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní.  

2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 14 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 
3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vylou-

čení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu 
škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované 
smluvní pokuty i nad její výši.  

4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník 
po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil. 

 
VIII. Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vy-
plývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které zná nebo musí 

znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou nebo pí-
semným příkazem příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví smlouva; 
g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci zařizování 
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záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně jako neupo-
zorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostřed-
ně hrozící příkazci z důvodu nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS a 
koordinátora BOZP ve výpovědní době. 

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda, a 
že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je smluvní strana, 
která povinnost porušila, povinna nahradit škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže 
prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekona-
telnou překážkou. 

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení; 
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nuk-
leárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvu-
kovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje také právní ne-

možnost či nepřípustnost plnění. 
5. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle vůli příkaz-

níka se nepovažují: 
a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své po-

vinnosti; 
b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran; 
c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu. 

 
IX. Zánik závazku 

 
A) Výpověď: 

1. Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doru-
čení příkazníkovi.  

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by čin-
nost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškoze-
ní příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se za-
bránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem 
TDS a koordinátora BOZP ve výpovědní době či po jejím skončení. 

3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a 
v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající. 

 
B) Odstoupení: 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména: 
a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor s vynaložením 

odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník 
upozorněn, 

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchý-
lení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce. 



 
 

 
Název akce:  „Šternberk – lokalita Příkopy – výkon TDS a KOO BOZP 
 

7 

3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
z příkazní smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají: 
a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze 

smluvních povinností uvedených v této smlouvě; 
b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzo-

vané povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni 
vznikl nárok před odstoupením od smlouvy; 

c) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení. 
 

C) Společná ustanovení: 
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v písemné formě a 

zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem s doručenkou nebo doručeno osobně 
oproti podpisu. 

2. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením, má příkazník nárok na cenu za 
jednotlivé ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil, nena-
stanou-li okolnosti zvláštního zřetele hodné. 

 
D) Neuzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby: 

V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, ruší se tato smlouva od po-
čátku. Příkazník v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody. 
 

X. Ochrana důvěrných informací 
 
1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet 

v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí pod-
klady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty, které příkazník získá 
v rámci inženýrské činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě 
příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmě-
jí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy. 

2. Příkazník je povinen zajistit, aby TDS a koordinátor BOZP vykonávaly pouze osoby, které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. 

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeo-
becně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech 
příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je 
nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání po-
třebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce. 

 
XI. Pojištění 

 
1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizik škody 

způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím osobám. 
2. Příkazník je povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a 

pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění příkazní smlouvy. V případě zániku 
pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve 
stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a 
doklady o platbách pojistného. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občan-

ským zákoníkem. 
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 

dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbyt-
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né podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými personálními kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy  nezbytné a že mu 
k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by 
mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že 
neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto 
smlouvou. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Do-
hoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu pl-
nění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro pří-
pad objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a 
budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé 
uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Příkazce 
je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní ta-
jemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů. 

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 
ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv spl-
ní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákon-
né povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 
vyhotovení obdrží příkazník. 
 
 

Doložka 
platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 20.05.2019 
usnesením č.  

 
Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 
 

V Šternberku, dne:                   V Praze, dne: 9.5.2019 
 
 
 
 
 

Příkazce Příkazník 
Ing. Stanislav Orság 

starosta 
Ing. Roman Klimt 

předseda představenstva 
 


