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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Název: Plzeňský kraj 
Sídlo: Škroupova 18, Plzeň, 306 13 

IČO:  70890366 

DIČ: - 

       

   
          

       

      
 
na straně jedné jako příkazce (dále jen příkazce) 
 
a 
 

Název: Bc. Miloš Nováček 

Sídlo: Starý Plzenec 1160, 332 02 Starý Plzenec 

IČO:  10367586 

DIČ: CZ6303142219 

    

   
      

      
 
na straně druhé jako příkazník (dále jen příkazník) 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

(1) Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že bude jménem a na účet příkazce uskutečňovat 
úkony spočívající ve výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP) na staveništi a při přípravě a realizaci stavby ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb., pro stavbu: „Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice“, a to v rozsahu 
uvedeném v článku II. této smlouvy.  
Termín realizace stavby:                               

zahájení:         Příkazník zahájí výkon BOZP dle této smlouvy po nabytí účinnosti příkazní 
smlouvy na výzvu příkazce (zadavatele), před zahájením stavebních prací. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 660 kalendářních dní od účinnosti příkazní smlouvy. 

ukončení:       Příkazník ukončí činnost dnem odstranění poslední případné vady či 
nedodělku (dnem podepsání zápisu o odstranění poslední případné vady či nedodělku), 
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popř. dnem dokončení fakturace zhotoviteli stavby. Rozhodný je termín, který nastane 
později.  

Místo stavby:  
DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p.o., Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice 
Obec:    Kralovice 
Katastrální území: Kralovice u Rakovníka 
Statistický kód LAU 1: CZ0325  
Stavba na pozemku: p.č. 2135/1; p.č. 5537/1; p.č. 5536/3; p.č. 2137/2; p.č. 

2136/1 a p.č. 5536/1 
Adresa místa plnění: Areál DSP Kralovice, Dům sociální péče Kralovice, p.o., 

Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice 

(2) Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon činnosti koordinátora BOZP odměnu 
ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
II. 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP 
 
 (1) V rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zejména: 
 
   Při přípravě a realizaci stavby provádět tyto další činnosti a úkoly:      
 vypracovat a podat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce, 
 informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 
 upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby 
a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

 oznámit zadavateli stavby případy nedostatků v oblasti BOZP, nebyla-li zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

 provádět během realizace stavby další činnost dle § 8 nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb.,  

 koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě 
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům  
a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

 dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 

 spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 

 sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky 
a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

 účastnit se kontrolních dnů na stavbě a dle potřeby, 
 kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště,  

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám (bez vědomí zhotovitele), 
 spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s příslušnými odborovými organizacemi, 
 zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
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 sledovat, zda zhotovitel a poddodavatelé dodržují ustanovení v projektové dokumentaci   
Zásady organizace výstavby týkající se BOZP na staveništi, a projednat s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

 provádět zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat 
údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

 zpracovat Plán BOZP,  

 po ukončení své činnosti předat složku všech zápisů, fotodokumentace a konečného 
Plánu BOZP. 
 

 
III. 

Doba plnění a ukončení smlouvy 
 

(1) Příkazník se zavazuje vykonávat činnost specifikovanou v článku I. této smlouvy ode dne 
účinnosti této smlouvy do okamžiku vyhodnocení stavby, tj. do 660 kalendářních dní. 
(2) Tuto smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran nebo 
jednostrannou výpovědí v souladu s čl. III. odst. 3) a čl. III. odst. 4) této smlouvy.  

(3) Příkazce může smlouvu vypovědět částečně nebo v plném rozsahu, a to i bez důvodu. 
Nestanoví-li výpověď příkazce pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní 
příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen 
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje, je však povinen příkazce upozornit 
na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci nedokončením 
činnosti dle této smlouvy. 
(4) Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi 
doba pozdější, a to i bez důvodu. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká povinnost příkazníka 
uskutečňovat činnosti dle této smlouvy. Jestliže by tím vznikla příkazci škoda, je příkazník 
povinen jej upozornit, jaká opatření učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření nemůže 
učinit příkazce ani pomocí jiných osob a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je k tomu 
příkazník povinen. V souvislosti s ukončením příkazník dokončí zbývající činnost a provede 
opatření, aby příkazci nevznikla újma, dále příkazci předá příslušnou dokumentaci. 
(5) Příkazce si vyhrazuje možnost nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v 
pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu 
porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví 
dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá 
jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu, 
přičemž rozsah se stanoví či omezí vzhledem k fázi průběhu plnění smlouvy. Tento postup 
lze využít opakovaně.  

 
IV. 

Odměna za provádění smluvené činnosti 
 

(1) Příkazníkovi přísluší za řádný výkon činností dle této smlouvy odměna ve výši 
odpovídající skutečně provedeným a doloženým činnostem. Celková výše odměny je 
vypočtena jako součin předpokládaného rozsahu činnosti BOZP (tj. 850 hod.) a hodinové 
sazby.  

Celková výše odměny činí: 

Celkem bez DPH:       462 400,00 Kč 
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DPH 21%                          97 104,00 Kč 

Celkem včetně DPH        559 504,00 Kč 

(slovy: pětsetpadesátdevět tisíc čtyřista korun českých) 

(2) DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

(3) Odměna zahrnuje veškeré náklady a rizika příkazníka přímo související s výkonem 
činnosti příkazníka dle této smlouvy. 

(4) Pro účely fakturace dle čl. V. této smlouvy činí hodinová sazba pro výkon činnosti BOZP 

vč. dopravného:  

hodinová sazba bez DPH       544,00 Kč/hod   

DPH 21%                                114,24 Kč 

hodinová sazba včetně DPH   658,24 Kč/hod  

(slovy: šestsetpadesátosmkorun dvacetčtyři haléře) 

 

(5) Příkazce neposkytuje předem žádné zálohy na odměnu příkazníka. 

 
V. 

Platební podmínky 
 

(1) Příslušná část odměny dle čl. IV. smlouvy bude příkazníkovi hrazena měsíčně vždy na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“), a to převodem 
z bankovního účtu příkazce na bankovní účet příkazníka.  

(2) Výše dílčí odměny, kterou je příkazník za příslušný kalendářní měsíc oprávněn vyúčtovat, 
se stanoví na základě vypracovaného měsíčního přehledu činnosti BOZP, který bude 
přílohou faktury a bude podepsaný oběma smluvními stranami. 

(3) Jednotlivé faktury budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % 
z odměny dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy (bez DPH).  

(4) Příkazník je povinen doručit příkazci faktury za jednotlivé kalendářní měsíce příkazci vždy 
nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 
předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena příkazci do 10. 
dne následujícího měsíce, není příkazce povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 
Příkazník je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 
následující měsíc. 

(5) Smluvní strany si sjednávají zádržné (pozastávku) ve výši 10% z odměny dle čl. IV. 
odst. 1) této smlouvy (bez DPH). Sjednané zádržné bude uvolněno nejpozději do 
5 pracovních dnů po ukončení činnosti výkonu BOZP příkazníka (tj. po vyhodnocení stavby) 
za podmínky řádného splnění všech povinností příkazníka podle této smlouvy.  

(6) K fakturované části odměny bude vždy připočtena DPH v zákonné výši ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

(7) Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci.  
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(8) Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

(9) Faktura musí dále obsahovat číslo účtu příkazníka a prohlášení příkazníka, že:  

-  číslo účtu příkazníka uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 
zákona o DPH;  

-  příkazník není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH.  

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo příkazník 
bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý 
plátce, je příkazce oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře 
přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. 

(10) Příkazce je oprávněn zkrátit nebo neuhradit příkazníkovi odměnu, pokud příkazník 
porušil povinnosti dle této smlouvy a mělo to přímý negativní důsledek na realizaci stavby. 
Odměna bude přiměřeně zkrácena v případech, kdy příkazník zanedbal své povinnosti, 
nevykonával potřebnou činnost nebo učinil rozhodnutí, v jehož důsledku byla zmařena, popř. 
znehodnocena realizace stavby nebo došlo ke škodě příkazci. I v případě nepřiznání nebo 
zkrácení odměny příkazníkovi náleží náhrada nákladů a hotových výdajů podle této smlouvy. 

 
VI. 

Zajištění závazků a smluvní sankce 
 

(1) V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných 
právních předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu BOZP dle této 
smlouvy je příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení 
nápravných opatření, popř. nahradit škodu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy příkazce.  
(2) Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou mu způsobí porušením povinností dle této 
smlouvy.  

(3) V případě porušení povinností z této smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn 
v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek 
osob, zasáhnout, a to na náklady příkazníka. Rozumí se tím především, že příkazce provede 
nebo jinak zajistí provedení některých činností dle této smlouvy. Takovýmto zásahem 
příkazce nejsou dotčeny žádné povinnosti příkazníka dle této smlouvy, včetně povinnosti 
nahradit vzniklou škodu. 
(4) V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v čl. II. a v čl. VII. této 
smlouvy, má příkazce vůči příkazníkovi právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % ze 
sjednané odměny (bez DPH) za každé jednotlivé porušení této smlouvy či za každý den 
prodlení s plněním této jeho povinnosti až do jejího úplného splnění.  
(5) V případě prodlení příkazce s úhradou faktury zaplatí příkazce příkazníkovi úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky.  
(6) Žádné ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku příkazce požadovat v plné výši 
náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
 

VII. 
Povinnosti příkazníka 

(1) Příkazník je povinen postupovat při plnění činností vymezených v článku II. této smlouvy 
s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce.  
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(2) Příkazník je povinen řídit se při plnění činností vymezených v článku II. této smlouvy 
pokyny příkazce a zadavatele stavby, a to i v případě, kdy příkazce byl ze strany příkazníka 
upozorněn na nevhodnost svého pokynu, a přesto na jeho splnění i nadále trvá. 

      (3) Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost 
jeho pokynů, které mohou mít za následek neplnění dohodnutých činností ve stanoveném 
čase nebo které by mohly mít za následek vznik škody. 

      (4) Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění činností 
stanovených v článku II. této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 
(5) Příkazník je povinen být kvalifikovaný pro výkon činností dle této smlouvy po celou dobu 
plnění této smlouvy. Doklady o kvalifikaci je příkazník povinen na požádání příkazci doložit ve 
lhůtě 5 pracovních dnů ode dne žádosti příkazce. Nepředloží-li příkazník doklad o kvalifikaci 
ve stanovené lhůtě, má příkazce vůči příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 
za každý nepředložený doklad a příkazce je též oprávněn tuto smlouvu vypovědět.  
(6) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými přijde při 
plnění této smlouvy do styku a které nejsou běžně dostupné. 
(7) Příkazník se bude ze své pozice koordinátora BOZP podílet na zajištění exkurze. Úkolem 
dodavatele stavby je provést exkurzi pro žáky odborných škol nebo odborných institucí, 
odborných skupin při realizaci díla, min. 1x za dobu realizace předmětné stavební zakázky. 
Odborné školy, odborné skupiny či instituce by byly vyzvány, zda o exkurzi mají zájem, což 
by bylo doloženo písemnými dokumenty, následně pak záznamem z uskutečnění exkurze.  

 
VIII. 

Povinnosti příkazce 
 

(1) Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi při plnění činností stanovených v článku II. 
této smlouvy veškerou potřebnou součinnost, především předat příkazníkovi veškeré 
potřebné podklady, dokumenty a informace, jež jsou nutné a užitečné ke splnění smlouvy. 
(2) Příkazce je povinen na výzvu a v termínech požadovaných příkazníkem poskytovat svá 
závazná stanoviska k návrhům příkazníka. 
  

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy 
ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v zákoně 
č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Příkazník prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není 
oprávněn domáhat se po příkazci obnovení jednání o této smlouvě a/nebo podávat soudu 
návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností 
zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.  
(3) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy včetně všech 
případných dodatků v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti 
prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. 
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(4) Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo 
i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. 
Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení 
tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy 
neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují 
nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 
(5) Smluvní strany si ujednaly, že závazek z této smlouvy bude vykládán výhradně podle 
jejího obsahu, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, 
jednou stranou druhé straně před jejím uzavřením. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání 
o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, 
a které považují za důležité pro její závaznost. 
(6) Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění 
brání „vyšší moc“ (například živelná pohroma, pandemie nebo válečný konflikt). Události 
v důsledku vyšší moci musí být neočekávané, jednorázové, nezávislé na vůli smluvních 
stran, intenzitou podstatně zasahující do plnění této smlouvy a nezpůsobené jednáním 
příkazce, příkazníka ani zhotovitele. Nárokující smluvní strana musí existenci překážky 
v důsledku vyšší moci písemně oznámit, prokazatelně doložit a konkrétně odůvodnit. 
V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně. 
(7) Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem, jejich partnery, nástupce, právní 
zástupce a právní nástupce a osoby jimi jmenované. 
(8) Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu doplnit a měnit výlučně formou 
písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými 
osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást 
této smlouvy. Zrušit tuto smlouvu lze pouze písemně. 
(9) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí 
straně bez výslovného souhlasu druhé strany. 
(10) Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.  
(11) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. poslední 
z nich, a účinná uveřejněním v registru smluv.  

(12) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
 
Za příkazce:      Za příkazníka: 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

            

 
          

          


