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Smlouva 

o výkonu činnosti koordinátora BOZP 
 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 

     1. Objednatel:   Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

 
 Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

 Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva 

    Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

 Číslo účtu:  280123725/0300   

              IČ   27520536 

              DIČ   CZ27520536 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
Kontaktní osoba - vedoucí projektu:       Ing. Jaroslav Junek 

e-mail: jaroslav.junek@nempk.cz 

Kontaktní osoba – technický dozor stavebníka (TDS):  Ladislav Hýsek 

e-mail: ladislav.hysek@nempk.cz 

 
Datová schránka: eiefkcs 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

 
a 

 
2. Koordinátor BOZP: PREPO-TEAM s.r.o. 

 
            Sídlo:   Liboměřice 30, 538 31 Slatiňany 

              Zastoupená:  Jaroslavem Němečkem 

              IČ   25954580 

              DIČ   CZ25954580 

              Bankovní spojení : KB Chrudim 

       Číslo účtu:  43-2872990207/0100 

            Tel.   603179463 

            E-mail:                jaroslav.nemecek@prepo.cz 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17423 

dále jen „koordinátor BOZP“ na straně druhé. 

 
 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

1.  Objednatel je investorem stavby: 

„NPK, a.s. Pardubická nemocnice nová psychiatrie“. 

 Na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších právních předpisů, objednatel zřizuje pro fázi realizace stavby funkci koordinátora 

BOZP. Koordinátor BOZP je objednatelem pověřen k provádění odborné a kontrolní činnosti v rozsahu usta-

novení § 18 zákona č. 309/2006 Sb a ust. §§ 7 a 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších právních předpisů. 

2. Na základě této smlouvy se koordinátor BOZP zavazuje operativně zajistit pro objednatele výkon činností 

koordinátora v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném 
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znění.  Koordinátor se zavazuje vykonávat svoji činnost v souladu s dalšími souvisejícími směrnicemi a v sou-

ladu se všemi právními předpisy, které upravují problematiku BOZP při provádění staveb, zejména zákon č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění, TKP staveb pozemních komunikací apod. 

Koordinátor BOZP se zavazuje, že zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn 

dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy v co nej-

kratším termínu, nejpozději však do zahájení prací na stavbě, tj. do 1.7.2019. Součástí bude mimo jiné zpraco-

vání informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP. 

V případě, že v průběhu plnění předmětu nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených práv-

ních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění, je koor-

dinátor BOZP povinen při realizaci se řídit těmito novými právními předpisy. 

3. Závazky vyplývající pro koordinátora BOZP z této smlouvy bude koordinátor BOZP zajišťovat prostřednic-

tvím své osoby. Za svou přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních, montážních či jiných 

prací směřujících k provádění díla koordinátor BOZP plně zodpovídá. Koordinátor BOZP bere na vědomí, že 

stanovení četnosti kontrol je na jeho vlastním uvážení, přičemž četnost kontrol musí být taková, aby bylo do-

saženo účelu jeho činnosti tak, jak tento účel vyplývá z této smlouvy. 

4.  Veškeré dokumenty potřebné podle této smlouvy k výkonu své činnosti koordinátor BOZP obdrží 

od objednatele podle harmonogramu přípravy a realizace stavby. Aktualizace těchto dokumentů bude v prů-

běhu činnosti probíhat prostřednictvím technického dozoru nebo odpovědného zaměstnance objednatele ve 

věcech technických. S obsahem těchto dokumentů je povinen se koordinátor seznámit. 

 

5. Objednatel bude zastoupen ve věcech stavby osobami – Ladislavem Hýskem, Ing. Petrem Vrbou, Ing. Duša-

nem Tkáčikem (kontakty na ně budou koordinátorovi BOZP sděleny písemně nejpozději k termínu zahájení 

stavby). 

6. Koordinátorovi BOZP náleží za řádně vykonanou práci včetně zpracování a předání stanovených dokladů od-

měna, jejíž výše a způsob úhrady je sjednán touto smlouvou. Objednatel se zavazuje za včas a řádně provede-

nou práci koordinátora BOZP zaplatit odměnu dle podmínek této smlouvy.  

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od uzavření této smlouvy do doby ukončení realizace 

stavby. Doba realizace stavby je sjednána smlouvou o dílo se zhotovitelem ve lhůtách:  

zahájení:      1. 7. 2019 

předpokládaná doba dokončení: 30. 6. 2021 

 

2. Činnost koordinátora BOZP bude zahájena bezprostředně po podepsání této smlouvy. 

Činnost koordinátora BOZP bude ukončena po předání předmětné stavby bez vad a nedodělků objednateli, a   

to předáním závěrečné Zprávy o činnosti koordinátora BOZP do 15 dnů po předání dokončené stavby. 

 

3. Koordinátor BOZP je povinen poskytovat po dobu 5 let ode dne skončení činnosti (dokončení stavby) všem 

subjektům provádějících audit a kontrolu u objednatele v souvislosti s realizací stavby (Krajského úřadu, Min. 

pro místní rozvoj ČR, Min. financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) nezbytné informace týkajících se činností a dokumentů spadajících 

do povinností koordinátora BOZP, které si uvedené orgány a instituce vyžádají. 

4.  Místem plnění je místo realizace stavby, tj. Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice. 

 

Článek IV. 

Povinnosti koordinátora BOZP 

 
1. Koordinátor BOZP se zavazuje uskutečňovat činnost podle zadávacích podmínek (příloha č.1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy) a dle této smlouvy poctivě, s vynaložením potřebné odborné péče a v dobré víře. 

Koordinátor BOZP  se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny objednatele a všestranně chránit jeho zájmy i 

dobré obchodní jméno. Od pokynů objednatele se koordinátor BOZP může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě 

nezbytné a hrozí- li nebezpeční z prodlení. 
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2. Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztazích k orgánům státní 

správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje jménem objednatele písemně a ústně 

jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy ve věcech souvisejících s předmětem této smlouvy a 

hájit před těmito orgány zájmy objednatele. V případě potřeby objednatel udělí koordinátorovi BOZP plnou 

moc nutnou k zastupování objednatele před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezod-

kladně objednatele informovat. 

3. Koordinátor BOZP  se zavazuje poskytovat objednateli písemnou formou informace potřebné pro jeho rozhod-

nutí při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti, které zjistil při plnění před-

mětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

4. Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto smlouvou zavázal obstarat a předat objednatel, 

je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP. 

5. Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, zavazuje se 

koordinátor BOZP písemně oznámit toto bez zbytečného odkladu objednateli. 

6. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního vztahu, 

založeného touto smlouvou, obdrží od objednatele a do 15-ti dnů po ukončení tohoto právního vztahu objed-

nateli uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

7. V rámci realizační fáze stavby bude koordinátor BOZP provádět: 

- fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry a informovat ne-

prodleně a prokazatelně zápisem do stavebního deníku objednatele a zhotovitele stavby o nedo-

statcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zjištěných na staveništi,  

- plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve 

znění pozdějších právních předpisů, 

- další činnosti specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

8. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační systém koordinátora 

BOZP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

- plán BOZP na staveništi, aktualizovaný s ohledem na změny postupu prací, 

- informace o rizicích pro zhotovitele, 

- kontrolní činnost (zápisy do stavebního deníku nebo deníku BOZP), 

- závěrečná Zpráva o činnosti koordinátora BOZP. 

 

 9.  Ve stavebním deníku budou koordinátorem BOZP zaznamenávána veškerá zjištění, výsledky kontrol, upozor-

nění objednatele, požadavky, pokyny, jakož i veškerá další sdělení související s plněním závazků koordiná-

tora BOZP vyplývajících z této smlouvy a určená objednateli. Zápis do deníku provedený koordinátorem 

BOZP bude sloužit mimo jiné též k průkazu toho, že koordinátor BOZP určitou povinnost vyplývající z této 

smlouvy řádně splnil. Deník bude trvale uložen na stavbě. V případě přerušení stavebních prací ze strany 

zadavatelů nebo zhotovitele stavebních prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora 

BOZP přerušen na základě písemného oznámení objednatele do 3 dnů od převzetí tohoto oznámení koordi-

nátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena opět na základě 

písemné výzvy objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy koordinátorem BOZP . 

10. V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměře-

ném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a účasti subdodavatelů na pracích na stave-

ništi. 

Článek V. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje předat koordinátorovi BOZP podklady potřebné pro výkon jeho činností vymezených 

touto smlouvou a vybavit  jej projektovou dokumentací a vydanými povoleními a rozhodnutími pro tuto stavbu. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP  veškerou součinnost nutnou k provádění činnosti 

koordinátora BOZP podle této smlouvy. 

3. Objednatel se dále zavazuje, že k součinnosti zaváže i třetí osoby, které se na stavbě podílejí, zejména zhoto-

vitele stavby, projektanta stavby, případně další. 

4. Objednatel se zavazuje včas oznámit koordinátorovi BOZP  omezení rozsahu své činnosti, jež bude mít vliv i 

na omezení rozsahu činnosti koordinátora BOZP . 
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5. Objednatel je povinen zajistit přístup na staveniště osobě provádějící činnost koordinátora BOZP. 

 

Článek VI. 

Cena, způsob placení, smluvní pokuty 
 

1. Cena za činnosti sjednané touto smlouvou činí 142.780,- Kč včetně DPH (slovy: jednostočtyřicetdva-

tisícsedmsetosmdesáttisíc korun českých) 

 

Cena je konečná 

 

V ceně koordinátora BOZP jsou obsaženy veškeré náklady koordinátora BOZP spojené s jeho činností dle této 

smlouvy. 

2. Za činnost vykonávanou koordinátorem BOZP  se objednatel zavazuje uhradit sjednanou cenu na základě 

faktury vystavené po předání stavby objednateli a splnění všech činností dle této smlouvy  po dokončení stavby 

a předání všech dokumentů a materiálů koordinátorem BOZP objednateli. Přílohou faktury bude soupis sku-

tečně odpracovaných a objednatelem odsouhlasených počtu hodin a výkonů. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů od doručení fak-

tury objednateli.  

Nebude-li příslušná faktura splňovat náležitosti daňového dokladu, nebude-li obsahovat přílohu nebo nebude-

li fakturováno dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti, 

aniž by se objednatel dostal do prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči koordinátorovi BOZP.  

V případě nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti dle této smlouvy. 

V případě prodlení objednatele s řádnou úhradou řádně a oprávněně předložené platby se objednatel zavazuje 

zaplatit koordinátorovi BOZP úrok z prodlení sjednaný ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení ujednání této 

smlouvy sjednané jako povinnost, činnost nebo jiný úkon činěný koordinátorem BOZP.  Objednatel má právo 

vyúčtovat smluvní pokutu do 1 měsíce od okamžiku, kdy se prokazatelným způsobem o porušení dověděl, 

nejpozději však do dvou let od vzniku porušení. Lhůta pro úhradu smluvní pokuty činí 30 dnů od vystavení 

vyúčtování objednatelem. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 

Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku. 

 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu smlouvy, jeho rozsahu a termínu dokončení, které vyplynou 

z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných 

předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů, nebo z důvodů vyšší moci, či nepředpokládaných překážek 

neležících na straně koordinátora BOZP, budou řešeny mezi smluvními stranami písemnými vzestupně číslo-

vanými dodatky k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Koordinátor BOZP výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i 

s uveřejněním plného znění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmín-

kách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v plat-

ném znění, včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě.  

 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Objednatel bezodkladně po uzavření 

této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. O uveřejnění 

smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zve-

řejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní 

strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem 

zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

3.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné informace 

ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. V případě, že smluvní strana poruší povinnost vyplývající z ustanovení tohoto článku smlouvy v rozsahu bodů 

2. až 4. odpovídá za škodu, kterou tím způsobila a je povinna ji v celém rozsahu nahradit. 
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5. Koordinátor BOZP podpisem této smlouvy prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při výkonu své čin-

nosti u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to do výše 20.000.000 Kč. 

6. K ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou může dojít během jejího trvání kdykoliv na základě 

písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu. Sjednává se jednomě-

síční výpovědní doba, která počíná plynout prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně. 

V případě odepření výpovědi platí, že výpověď byla doručena třetím dnem po jejím uložení na poště. 

7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana pod-

statným způsobem poruší její ustanovení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany koordinátora BOZP bude 

považováno zejména to, že bude koordinátor BOZP postupovat a konat v rozporu se zájmy objednatele a s 

hrubým porušením svých povinností, za které bude považováno opakované porušení nebo neplnění funkce 

koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Za podstatné porušení 

smlouvy ze strany objednatele bude považováno to, že nejméně dvakrát nesplní svou povinnost úhrady řádně 

předložené faktury koordinátorem BOZP. 

 Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti 3. den po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 

straně. 

8. Tato smlouva má 5 stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu, z nichž 

jeden stejnopis obdrží koordinátor BOZP a jeden si ponechá objednatel.  

9. Je-li nebo stane-li se v budoucnu jakékoliv ujednání této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, 

zůstávají ostatní ujednání nedotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného nebo nevynutitelného ujed-

nání smluvní strany zavazují se přijmout takové ujednání, které se svým obsahem a účelem vadnému ustano-

vení nejvíce přibližuje.11. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit právo nebo závazek vyplývající 

z této smlouvy ani žádnou její část bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

10. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených a z této smlouvy vzniklých platí zák. č. 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník, v platném znění, a ostatní obecně závazné právní předpisy v mezích jejich působnosti. 

11. Účastníci prohlašují, že si sdělili všechny skutkové a právní skutečnosti, o nichž k datu uzavření této smlouvy 

věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

12. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
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V Pardubicích dne 22. 7. 2019                V Pardubicích dne 26. 6. 2019 

  
 
Za objednatele:                    Za koordinátora BOZP:                                                                          

 
 
 
 
……………………………………………….  ………………………………………………. 

MUDr. Tomáš Gottvald     Jaroslav Němeček                                                     

předseda představenstva                                                   jednatel společnosti                                                                                                                                                                           

  

 

 

 

……………………………………………….                                                                        

Ing. František Lešundák                                                                                                      

místopředseda představenstva  
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