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PŘÍKAZNĹSMLOUVA

Č. 2020/OMP/0275

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
a účinném znění

(dále jen ,,Smlouva")

kterou uzavÍrajÍ:

Příkazce:

Zastoupená:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 10
Vršovická 68
10138 Praha 10
Renatou Chmelovou, starostkou
Česká spořitelna, a.s., Praha 10
27-2000733369/0800
00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednáníve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: Ing. Jiří Doležal, ved. odd. přípravy a realizace

oprav a investic, OMP
(dále jen ,,Příkazce")

a

PřÍkazník:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen ,,Příkazník")

KOS - KOREK s.r.o.
Pražská 56, Miřetice u Klášterce nad Ohři
43151 Klášterec nad Ohří

Komerční banka, a.s.

28694601
CZ28694601

(společně dále jen ,,Smluvní strany" a každý jednotlivě ,,Smluvní strana")
niže uvedeného dne, na niže uvedeném místě, s obsahem uvedeným dále v tomto dokumentu
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Článek1
Úvodní ustanovení

1.1 Příkazce má zájem, aby pro něj PřIkaznIk vykonával činnost TDI a koordinátora BOZP v rámci
stavební akce ,,Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ jakutská 12102, Praha 10" (dále jen ,,TOS a
BOZP") v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a PřIlohou č. 1této Smlouvy.

1.2 PřIkaznIk prohlašuje, že je právně a fakticky schopen a oprávněn tuto činnost vykonávat, a to za
odměnu stanovenou v této Smlouvě, a že je držitelem veškerých potřebných oprávněných a
povoleni v platném znění potřebných pro výkon zajištěnITDS a BOZP.

Článek2
Předmět Smlouvy

2.1 PřÍkazník se tímto zavazuje za odměnu obstarat pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet,
záležitosti spočÍvajÍcÍ ve zhotovení díla ,,Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Jakutská 12102, Praha
10", v rozsahu daném PřIlohou č. 1této smlouvy (dále jako ,,Příkaz").

2.2 PřIkazník se zavazuje Příkazci podávat zprávy o plněni Příkazu (dále jen ,,Zpráva o plnění") a
organizovat pravidelné koordinační schůzky (dále jen ,,KontrolnI dny"), ze kterých bude vždy
pořízen zápis. Zprávy o plnění a KontrolnI dny jsou dále specifikovány v Nabídce.

2.3 Příkazce se zavazuje za provedeni Příkazu Přikaznikovi zaplatit odměnu za podmínek dále
uvedených v této Smlouvě.

Článek 3
Práva a povinnosti PřIkaznIka

3.1 PřIkaznIk má právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to pouze v případě, že je to nezbytné a
v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržetsouhlas Příkazce. Otakovém odchýlenivšak musí
PřIkaznIk bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět Příkazce.

3.2 PřIkaznIk je povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, jež mu byl příkazcem
udělen, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí
PřÍkaznikovi, že na splněni pokynu i přesto trvá.

3.3 PřIkaznIk je povinen provést Příkaz osobně. Svěří-li přjkaznÍk provedení Příkazu jinému,
odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.

3.4 PřÍkazník má právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením
odměny nebo jakékoliv její části, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je
Příkazce v prodlení.

3.5 PřikaznIk je povinen kontrolovat v rozsahu mu uloženém obecně závaznými předpisy činnost
zhotovitelů Projektu a být s nimi při realizaci Projektu v kontaktu. V případě, že dojde
k odchylkám od plánovaného průběhu Projektu, je PřIkaznik povinen o těchto skutečnostech
neprodleně informovat Příkazce a navrhnout mu způsoby řešení, jež PřÍkaznikovi nejlépe
umožnidosáhnout splnění Příkazu.
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Článek4
Práva a povinnosti Příkazce

4.1 Příkazce je povinen předat PřikaznÍkovi veškeré údaje a podklady nutné ke zdárnému splněni
Příkazu.

4.2 Příkazce je povinen poskytovat přÍkaznjkovi nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné plněni
Příkazu, spočÍvajÍcÍ zejména v poskytováni úplných, pravdivých, relevantních a včasných
informací a stanovisek k předloženým požadavkům.

4.3 Příkazce je povinen zajistit včasnou informovanost PřIkaznIka o všech skutečnostech majIcIch
vliv na plnění Příkazu.

4.4 Příkazce má právo provádět kontrolu činnosti PříkaznÍka ve spojitosti s plněním Příkazu.

Článek 5
Odměna a platební podmínky

5.1 Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznjkovi za provedení Příkazu odměnu, (dále jako ,,Odměna")
za zajištěnITechnického dozoru stavby a koordinátora BOZP ve výši 550,- KČ bez DPH za hodinu.
TOS a koordinátor BOZP předloží vždy výkaz práce jednotlivě pro každou Činnost zvlášť.

5.2 výše odměny nepřesáhne celkovou hodnotu 500 000,- KČ bez DPH.
5.3 PřIkaznIk má právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však

neplatí, pokud:
a) výsledek Příkazu se nedostaví v důsledku porušeni povinností přÍkaznjka;
b) dojde k zastaveni prací na Projektu ze strany Příkazce, přičemž za těchto oko|nosti nebude

PřIkaznIkem Odměna účtována nebo jen v poměrné Části za každý den provedené činnosti
TOS v daném měsíci;

c) dojde k zastaveni prací na Projektu z důvodu nemožnosti pokračováni stavebních prací,
zejména při nevhodných klimatických podmínkách, přičemž za těchto okolností nebude
PřIkaznIkem Odměna účtována nebo jen v poměrné části za každý den provedeného výkonu
TOS v daném měsíci.

5.4 Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plněni podle této Smlouvy PřikaznÍkovi bankovním
převodem na bankovní účet č., vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen
,,bankovní účet PřIkaznIka")

5.5 Odměna je splatná velhůtě 30dnů ode dne doručenÍřádněvystavenéfaktury PřÍkazníka Příkazci
na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.6 Zaplacením Odměny se rozumí připsáni celé přIslušné částky na bankovní účet Příkazníka.

Článek 6
Právni jednání za Příkazce

6.1 PříkaznIk má právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat v rozsahu, jež je nezbytný
k naplnění účelu této Smlouvy, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavřenítéto Smlouvy
udělit PřIkaznikovi speciální plnou moc a PřIkaznIk se zavazuje ji akceptovat.

6.2 Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním
Příkazu PřÍkaznikem.
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Článek 7
Trvání a ukončeni Smlouvy

7.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu nezbytně nutnou ke splnění Příkazu
přjkaznÍkem. Za nezbytně nutnou dobu se stanovuje doba trvání smlouvy o dílo č.
2020/OMP/0275 ze dne 23. 3. 2020, ke které se vztahuji povinnosti přjkaznÍka.

7.2 Smluvní strany si sjednávají, že Smlouvu lze také ukončit:
a) výpovědí,
b) odstoupením,
za podmínek stanovených touto Smlouvou.

7.3 Příkazce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět:
a) pokud PřikaznIk porušuje opakovaně své povinnosti, zejména povinnosti z Článku 3 této

Smlouvy, a to i přes předchozí písemné upozorněni od Příkazce obsahujÍcÍ výzvu k jejich
řádnému splněni a odstranění vadného stavu. výpovědní doba Činí 15 (slovy: patnáct) dnů
a počíná běžet dnem následujíckn po dni doručeni výpovědi přjkaznÍkovi,

b) bez udánidůvodů v písemné formě s 30 (slovy: třiceti) dennjvýpovědnÍdobou, která počíná
běžet dnem nás|edujÍcÍm po dni doručeni výpovědi PřÍkaznikovi; v takovém případě je ale
Příkazce povinen uhradit bez zbytečného odkladu PřÍkaznikovi Odměnu za vykonanou
činnost a veškeré jim vynaložené náklady.

7.4 PřÍkazník je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět:
a) pokud Příkazce porušuje opakovaně své povinnosti, zejména povinnosti z Článku 4 této

Smlouvy, a to i přes předchozí písemné upozornění od PřIkaznIka obsahujÍcÍ výzvu k jejich
řádnému splněni a odstraněni vadného stavu. výpovědní doba Činí 15 (slovy: patnáct) dnů
a počíná běžet dnem následujIckn po dni doručeni výpovědi Příkazci,

b) pokud Příkazce neuhradí Odměnu PřIkazníkovi do 90 (slovy: devadesáti) dnů od splatnosti
oprávněně vystavené faktury dle bodu 5.4 Článku 5 této Smlouvy, a to i přes předchozí
písemné upozorněni Přikaznika obsahujÍcÍ výzvu k úhradě. výpovědní lhůta Činí 15 (slovy:
patnáct) dnů a počíná běžet dnem nás|edujÍcÍm po dni doručenivýpovědi Příkazci; tím není
dotčeno právo Příkazce domáhat se zaplacení dlužné Odměny s přIslušenstvkn soudní
cestou.

7.5 Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit:
a) pokud kterákoliv ze Smluvní stran poruší povinnosti plynoucí z této Smlouvu podstatným

způsobem, a to i přes předchozí písemné upozorněni obsahujÍcÍ výzvu k jejich řádnému
splněni a odstraněnívadného stavu se stanovenou přiměřenou lhůtou k nápravě. Podstatné
je takové porušeni povinnosti, o němž Smluvní strana porušujÍcÍ smlouvu již při uzavření
této Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana smlouvu neuzavřela,
pokud by toto porušeni předvídala. Právni účinky odstoupení nastávají dnem doručeni
písemného a odůvodněného projevu vůle protistraně na adresu uvedenou v záhlaví této
Smlouvy.

7.6 V případě výpovědi Smlouvy dle písm. a) bodu 7.4 Článku 7 této Smlouvy a odstoupeni od
Smlouvy dle písm. a) bodu 7.5 Článku 7 této Smlouvy je PříkaznÍk povinen, od účinnosti daného
způsobu ukončení Smlouvy, nepokračovat v plněni Příkazu. Přikazník však má povinnost
upozornit Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně
hrozÍcÍ Příkazci nesplněním Příkazu.
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8.1 PřÍkaznik
vadných
Smlouvy.

Článek 8
Odpovědnost za škodu

neodpovídá Příkazci za škodu, která by mu vznikla z případných vad v údajích Či
podkladů, které Příkazník převzal od Příkazce ve smyslu bodu 4.1 Článek 4 této

Článek 9
Mlčenlivost

9.2 Žádná ze Smluvních stran nesmí poskytnout jakékoli třetí straně jakékoliv informace o této
Smlouvě, jejich Přílohách, jejich podmínkách a jednáních s ni spojených, které se týkají druhé
Strany, bez předchozího písemného souhlasu této druhé Strany, s výjimkou:

a) svých poradců vázaných povinnosti mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Smluvní

strany,
b) bankovní nebo podobné úvěrové instituce pro účely financováni kterékoli Smluvní

strany,
c) přislušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou Smluvnistrany podle

obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo
d) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením této

Smlouvy.

Článek 10
Smluvní pokuta

10.1 V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle
Článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit PřÍkaznikovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení až do úplného zaplaceni příslušné částky.

10.2 V případě, že se PřIkaznIk dostane do prodlenís provedením Příkazu podle bodu 2.2 Článku 2
této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Odměny za každý
den prodlení až do provedeni Příkazu, nebo do momentu ukončeni účinnosti této Smlouvy,
pod|e toho, který,okolnost nastane dřive.

10.3 Smluvní pokuta v'sobě obsahuje náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo
' " požadoÔat náhradu škody od druhé Smluvní strany.

.l

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato Smlouva a veškeré dodatky k ni, se řidI českým právním řádem, zejména zákonem č.
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou jeho norem
mezinárodního práva soukromého. Platnost tohoto ujednáni o volbě práva se řIdí právním
řádem České republiky.

11.2 jakékoli spory vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny soudy České

republiky.
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11.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou Smluvních stran, a to výlučně ve formě
písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě. Za písemný dodatek se pro účely
této Smlouvy nepovažuje e-mailová komunikace. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami,
zvyklosti, ať již obecné Či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani
projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

11.4 V případě, že je nebo se stane některé z ustanoveni této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo
nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních
ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením
platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné miře zachovává ekonomický účel
zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro
případ smluvní mezery.

11.5 Tato Smlouva je sepsána v šesti (6) vyhotoveních s podpisy smluvních stran; Příkazce obdrží
pět (5) a PřÍkaznik obdrží jedno (l) vyhotovení.

11.6 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Příloha č. 1 - Obsah a rozsah výkonu stálého technického
dozoru investora a zajištěni činnosti ,,Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi"
(Koordinátor BOZP).

11.7 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv vtisni a/nebo za nevýhodných podmínek pro jednu ze stran; na důkaz
toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 23. 3. 2020

ilip K

Vedoucí dboru majetkoprávního

ÚMČ Praha 10

Ug m
. -sB :.' -J (
y

' tá
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KOS - KOREK $.ŕ.o.
Pražská 56, Klášterec nad Ohří 431 51
tel.: +

jed tel společnosti

YÔS-KOREK s.r.o.



Příloha č. 1- Obsah a rozsah výkonu stálého TOS a Zajištěničinnosti ,,Koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví na staveništi" (Koordinátor BOZP)

Příloha č. 1

1/Obsah a rozsah výkonu stálého TOS

V rámci stálého výkonu tos se zabezpečuje zejména:

výkon stálého technického dozoru investora a spolupráce při provádění a po dokončení stavby ve sjednaném
rozsahu:

j Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem
smluv a s obsahem podmínek stavebního povoleni.

j výkon stálého technického dozoru investora v průběhu výstavby, organizace a vedeni kontrolních dnů
stavby.

j Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou
projektovou dokumentací, kontrolu dodržování předpisů BOŽ, PO, o ochraně životního prostředí vC.
dodržováni hygien. pravidel, pořádku a čistoty na staveništi.

j Projednávání případných změn v projektu stavby s projektantem a zhotovitelem stavby, které nezvyšují
náklady stavby, neprodlužujI lhůtu výstavby a nezhoršuji parametry stavby. Ostatní dodatky a změny
předkládat s vlastním vyjádřením investorovi k rozhoď nutí.

j Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech týkajIcIch se výstavby.
j Kontrola a přejknáni těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, sledování

řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací.
j SledovánI a kontrola řádného vedeni stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich.

Pravidelné předáváni informaci o stavbě odpovědným pracovníkům příkazce.
j Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací

zhotovitelem stavby, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat doklady prokazujÍcÍ kvalitu prováděných
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.). Kontrolu těch částí a dodávek, které budou v dalším
postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, vede fotodokumentaci.

j Kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby, stanovených uzlových bodů, terminů stavební
připravenosti, měsíční informace o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslenkn hodnoty dosud provedených
prací.

j Spolupráce s pracovníky dodavatele při vykonáváni opatření na odvrácení nebo omezení škod při
ohroženi stavby živelnými pohromami.

j Průběžná kontrola plněni podmínek stanovených ve stavebním povoĹenÍ pro realizaci stavby.
j Účast na přejÍmacím řízenI dokončené stavby včetně účasti na případných dňčích přejímkách a

závěrečném zápisu o přejímce stavby. Soustředěni všech dokladů, revizních zpráv, atestů zařIzenI,
komplexních zkoušek a dalších dokladů sta novených ve stavebním povolení a nutných pro převzetí stavby
a následnou kolaudaci.

j Účast na předání dokončené stavby nebo její části investorovi a uživateli, kontrola odstraňování
případných vad a nedodělků zjištěných při přejímce v dohodnutých termínech.

j Zajišťuje péči o systematické doplňování dokumentace: tj. kontroluje, zda zhotovitel stavby průběžně
doplňuje - zakresluje do určeného výtisku odsouhlasené projektové dokumentace veškeré schválené
změny, k nimž v průběhu realizace díla došlo, podle které se stavba realizuje a evidenci dokumentace
dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedeni stavby).

j zajišťuje projednáni dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo
provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, nebo vedou k úsporám.

j Upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požaduje zjednání nápravy
a v případě ohroženi zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací (viz § 550
obch. zák.).
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stavby. Ž '"
j

Kontrolu věcné a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzuje pro koly skytečně J

provedených prací, jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu vým" ' l
oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládáni
investorovi.
Spolupráce s pracovníky (generálnIho) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťovánísou|adu
realizovaných dodávek a prací s projektem.

j Hlášeni archeologických nálezů.
j Kontrolu řádného uskladněni materiálů, strojů a konstrukci.
j V průběhu stavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocenistavby.
j Přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednáních o odevzdání a

převzetí.
j Kontrolu dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
j Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebíránÍ v dohodnutých terminech.
j Účast na kolaudačnIm řIzenI včetně zajištěni a spolupráce při obstaráni příslušných dokladů pro

kolaudačnI řIzenI.
j Kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem.
j Spolupráci s odpovědnými geodety (vyhl. Č.200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů).
j ZajiStuje další úkoly vyplývajÍcÍ z uzavřené smlouvy o dílo investora se zhotovitelem (dodavateli).
j Kontrolu termínů dle pokynů objednatele.
j Organizace a evidence kontrolních dnů.
j Evidenci a kontrolu záručních a pozáručních závad popř. nedodělků uplatněných u zhotovitele stavby po

dobu záruční doby díla.
j Dokumentaci o všech jednáních se třetím subjektem vedených objednatelem nutných k zajištěni

plynulého průběhu realizace stavby a záruční doby.
j" Na základě dokončeného přejÍmacího řízeni a po dohodě s investorem spolupracovat s dodavatelem na

vypracování žádosti o kolaudaci stavby.
j Organizace kolaudačnIho řízeni stavby včetně předloženIvšech nutných dokladů pro vydání kolaudačnIho

rozhodnutí.
j Kontrola odstraněni závad vyp|ývajÍcÍch z kolaudačniho řizenI.

2/ zajištění činnosti ,,Koordinátora bezpečnosti a ochranV zdraví na staveništi" (Koordinátor BOZP):

j spolupracovat při připravě stavby z hlediska BOZP
j zpracovat plán BOZP
J kontrolovat dodržováni bezpečnostních opatřeni, které vyplývají ze zpracovaných rizik (zhotovitelem)
j oznámit zahájení prací10 dni před zahájením realizace díla Inspektorátu práce
j aktualizovat a doplňovat plán BOZP o další dodavatele v průběhu realizace stavebního díla
j sledovat a evidovat předáni staveniště, včetně předepsaných oprávnění pro prováděni prací z hlediska

BOZP
J provádět průběžně kontroly BOZP při provádění prací na stavbě
j upozorňovat na nedostatky a navrhovat opatřeni v případě zjištěných nedostatků BOZP
j účastnit se na pravidelných kontrolnich dnech v průběhu realizace díla
v' koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijhnání opatřeni k zajištěni bozp se zřetelem na povahu stavby
j spolupracovat s technickým dozorem stavby
·1 řešit ihned nedostatky a navrhovat opatřeni v případě zjištěných nedostatků BOZP
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