
 

S m l o u v a   o   d í l o 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

      Zastoupený Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

      IČ: 43383513 

      DIČ: CZ43383513 

      Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou,č.ú. 1622321399/0800 

      SVK Žďársko, zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
   (dále jen „objednatel“) 

 

1.2.  jméno a příjmení: Ing. Česlav Veselý, nar. 15.10.1955               

 bydliště 591 02 Žďár nad Sázavou, Lesní 273/30  

 místo podnikání: Lesní 297/32, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 02 

 IČ: 75852837 

 DIČ: CZ5510152164 

 bankovní spojení: Raiffeisen BANK 

 č.ú.: 55101554/5500 

 

            zapsán v živnostenském rejstříku: ŽÚ Žďár nad Sázavou, č.j.: OŽ/2667/07/Na, 

                                                                   Ev.č.371401 -12525                                       
              (dále jen „koordinátor“) 

 

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 

309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), při provádění stavby        

„Věchnov - kanalizace“. 

 

2.1  (dále jen „stavba“),  

2.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje zejména tyto činnosti: 

a. seznámení se se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektovou dokumentací, podmínkami vydaných rozhodnutí a dalšími podmínkami pro 

realizaci 

b. navrhování opatření a účast na kontrolních dnech za účasti zhotovitelů, 

c. průběžná kontrola a koordinace bezpečnosti práce u zhotovitele stavby a jeho 

subdodavatel, 

d. spolupráce s technickým dozorem stavebníka 

e. další činnosti uvedené v ust. § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a ust. § 8 nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

2.3 Koordinátor prohlašuje, že je způsobilým provádět činnosti koordinátora BOZP při práci na 

staveništi jako držitel Osvědčení o ověření odborné způsobilosti, vydaného organizací 

akreditovanou MPSV dle zákona č. 309/2006 Sb. 



 

Kopie Osvědčení o ověření odborné způsobilosti tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této 

smlouvy. 

2.4 Koordinátor se zavazuje řádně a včas provést výkon činnosti koordinátora BOZP v dohodnutém 

termínu, kvalitě a provedení. Objednatel se zavazuje zaplatit za výkon činnosti koordinátora BOZP 

odměnu uvedenou v čl. 4. této smlouvy. 

 

3. Doba plnění 

3.1 Koordinátor zahájí činnost ihned po podpisu této smlouvy. 

3.2 Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP je termín ukončení stavebních 

prací uvedený ve smouvě o dílo se zhotovitelem. . Dojde-li při realizaci stavby k prodloužení 

realizace stavby oproti původnímu termínu plnění, zavazuje se koordinátor provádět pro 

objednatele výkon činnosti koordinátora BOZP i po celou dobu prodloužení realizace stavby. 

V případě prodloužení doby realizace stavby o více než 1 měsíc bude řešeno navýšení odměny 

koordinátora dodatkem k této smlouvě. O případném prodloužení realizace stavby bude koordinátor 

bezodkladně informován objednatelem. 

 

 

4. Odměna za výkon činnosti koordinátora 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že za výkon činnosti koordinátora BOZP specifikované  v čl. 2 této 

smlouvy náleží koordinátorovi odměna ve výši  60 000- Kč bez DPH. 

4.2 Koordinátor není plátcem DPH. 

4.3 Odměna uvedená v čl. 4.1. bude objednatelem koordinátorovi vyplacena ve splátkách na základě 

jím vystavených faktur v předem dohodnutých  termínech:. 

4.4 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode 

dne prokazatelného doručení faktury objednateli.  

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 

lhůtou splatnosti. 

4.6 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet koordinátora. 

4.7 V případě přerušení realizace stavby rozhodnutím objednatele vzniká koordinátorovi povinnost 

provádět potřebné činnosti a právo účtovat prováděné činnosti pouze po vzájemné dohodě 

s objednatelem. Koordinátor má právo doúčtovat poměrnou část odměny k datu přerušení realizace 

stavby. 

4.8 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu této smlouvy, budou řešeny dodatkem 

k této smlouvě. 

4.9 Objednatel uhradí koordinátorovi prokázané náklady nutně a účelně vynaložené při plnění 

předmětu této smlouvy (správní a jiné poplatky, výkony autorizovaných zkušeben nebo znalců 

souvisejících s předmětem plnění, apod.). Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, 

koordinátor s objednatelem předem projedná.  

 

 

5. Povinnosti smluvních stan 

5.1 Koordinátor se zavazuje, že výkon činnosti koordinátora BOZP provede v souladu s platnými 

právními předpisy a v souladu s touto smlouvou. 

5.2 Koordinátor se zavazuje k vynaložení veškerého odborného úsilí a součinnosti s objednatelem za 

účelem splnění povinností stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 

Sb. pro výkon činnosti koordinátora BOZP. 

5.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost 

a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany 

jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou 



 

být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Koordinátor je dále povinen spolupracovat při realizaci 

díla se zástupci objednatele. 

 

 

6. Závěrečné ustanovení 

6.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

6.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

6.3 Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět kterýkoli z účastníků. Výpovědní lhůta je dva měsíce a 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi. Smlouva může také být 

zrušena dohodou. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. Do doby ukončení výpovědní 

lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2442 občanského zákoníku.   

6.4 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je koordinátor osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele koordinátor výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí koordinátor použít pouze pro 

účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele.  

6.6 Koordinátor souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména 

a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) 

obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení 

evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto 

orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze 

uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován 

na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní 

údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Koordinátor si je zároveň vědom 

svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6.7 Koordinátor dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace 

týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

6.8 Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Objednatel a koordinátor 

obdrží jedno vyhotovení. 

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

6.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 

své podpis 

 

Ve Žďáře nad Sázvou dne 29.9.2016     29.8.2016 

 

 

Za objednatele:                                             Za koordinátora 
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