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S M L O U V A  
uzavřená podle § 2430  a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

o  zajištění výkonu  koordinátora bezpečnost práce    

číslo smlouvy 2018S00006 

I. Smluvní strany 

1. Příkazce  
      Město Vodňany 

         náměstí Svobody 18/I 
         389 01 Vodňany 

Zastoupené: starostou p. Václavem Heřmanem   
IČO: 251 984 
DIČ: CZ-00251984 
bankovní spojení:  27-2686290207/0100,  Komerční banka a.s.  

            kontaktní osoba:  Věra  Černá  

2. Příkazník:  
Společnost, jméno   Jiří Iral   
Adresa, sídlo           Chelčice 127,  389 01 Vodňany                   
IČO:                        42387655 
DIČ:                        CZ 5603301880   
bankovní spojení:    27-2685850217 
kontaktní osoba:      Jiří Iral, tel. 777741930 

 

II. Předmět plnění    
1. Město Vodňany je stavebníkem a investorem stavby pod názvem: „ Areál Škorna ve Vodňanech“ podle 

projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Kadlec PROJEKT s.r.o.,  
IČ 28125720,  Erbenova 683/8, 370 01 České Budějovice. 

2. Příkazník  se zavazuje vykonávat činnost  koordinátora bezpečnosti práce při provádění  stavby: „ Areál 
Škorna ve Vodňanech “  s odbornou péčí a v zájmu příkazce.  

3. Příkazce se zavazuje zaplatit  příkazníkovi  za výkon činnosti úplatu a náhradu nákladů dle v článku  
V. této smlouvy. 

4. Příkazce se zavazuje vystavit včas příkazníkovi  potřebnou plnou moc, bude-li vyžadovat zařízení 
záležitosti související s výkonem činnosti uskutečnění právních úkonů   jeho jménem.   

 
III. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník se zavazuje  provádět činnost  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při realizaci stavby 
ve smyslu   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.  

2. Příkazník se zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na stavbu:  
„ Areál Škorna ve Vodňanech “ 

3. V rámci své činnosti bude zejména:  
a. Seznámit zhotovitele s Plánem  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s riziky a opatřeními k jejich 

eliminaci, provoznímu směrnicemi bezpečnosti a ochrany zdraví a   směrnicemi požární ochrany,  
b. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 

staveništi během postupu prací, 
c. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat 
zjednání nápravy a  k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
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d. oznamovat  zadavateli stavby případy, kdy nebyla zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená 
opatření ke zjednání nápravy,  

e. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 
vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

f. upravovat a  aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dbát na to, aby 
zhotovitel stavby realizovat potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

g. zúčastňovat se stanovených jednání  při realizaci stavby, projednávat součinnost zhotovitelů 
stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, vyhodnocovat vedení stavební 
dokumentace,  

h. provádět a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti bezpečnosti   
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných zhotoviteli a vést o tom záznamy,  

4. Součástí činnosti jsou i činnosti výslovně nespecifikované, které jsou však potřebné k řádnému 
provedení výkonu koordinátora nezbytné. Při své činnosti je povinen dodržovat veškeré právní  
a technické předpisy, normy a smluvní ujednání.  

5. Příkazník je povinen řídit se výchozími podklady příkazce, jeho pokyny, vyjádřeními a stanovisky 
veřejnoprávních orgánů, spolupracovat s technickým dozorem investora, autorským dozorem 
projektanta při zajišťování souladu realizovaných prací s projektem.    

6. Příkazník je povinen neprodleně  informovat příkazce o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
provádění díla, na práva a povinnosti příkazníka souvisejícími s předmětem díla, dohlížet na respektovat  
skrytých překážek, případně v průběhu provádění díla zjištěných nepředvídatelných skutečnostech  
souvisejících s  realizací díla.  

2.Příkazce  je povinen : 
a.   Poskytnout potřebnou součinnost  osobě vykonávající  koordinátora bezpečnosti práce  při výkonu 

sjednané činnosti. 
b.   Seznámit  příkazníka   s oprávněními a povinnostmi vyplývajícími příkazci jako objednateli ze 

smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
c.   Předat   osobě vykonávající  koordinátora bezpečnosti práce  kopii projektové dokumentace  

a  stavebního povolení.  
d.  Zajistit koordinátoru bezpečnosti práce  volný přístup na staveniště.  

 

IV. Čas plnění 
Příkazník  se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. III. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to 
počínaje dnem podpisu této smlouvy  do doby provedení kolaudace stavby.  Předpokládáné ukončení 
činnosti je  srpen 2018.  
 

V. Cena 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena  dohodou 

smluvních stran:  
Cena díla bez DPH    110 000,-- Kč 

( dodavatel není plátcem DPH ) 

2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou zahrnuty rovněž účelně 
vynaložené náklady stavebního dozoru, kterými se rozumí zejména náklady na dopravu (cestovní 
výlohy).   

3. Vzniknou-li  příkazníkovi  v přímé souvislosti s výkonem činnosti zvýšené náklady, vznikne mu právní 
nárok na jejich úhradu po odsouhlasení stavebníka na základě předloženého vyúčtování.   
 

V. Platební podmínky 
1. Cena za práce spojené s výkonem koordinátora bezpečnosti práce podle článku III. této 

smlouvy bude fakturována po dokončení stavby a protokolárním předání díla zhotovitelem. 
2. Příkazce  je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 

náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. 
   

VI. Smluvní pokuty 
1. V případě prokazatelného prodlení příkazníka s plnění činností  podle této  smlouvy bude příkazce 

oprávněn požadaovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ve výši 1.000,--Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinností.   

2. Přílazce  je povinen zaplatit příkazníkovi za prodlení s placením faktury po lhůtě splatnosti, úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany tímto vyloučily nárok 
stavebního dozoru na zákonný úrok z prodlení.  

 

VII. Ukončení smlouvy 

1. Smlouva o výkonu  koordinátora bezpečnosti práce  končí: 
a. uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 
b. písemnou dohodou, 
c. výpovědí, 
d. odstoupením. 

2. Odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 344 a násl. obchodního zákoníku musí být písemné, musí  
v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní 
účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

3. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé straně jinak je neplatná. 

4. Příkazce  může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti 
dnem, kdy se o ní stavební dozor dověděl nebo mohl dovědět.  

5. Příkazník  může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci 
v němž byla výpověď doručena příkazci. 

6. Od účinnosti výpovědi je příkazník  povinen nepokračovat ve výkonu činnosti. Je však povinen 
příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám bezprostředně 
hrozícím nedokončením činnosti. Jestliže tato opatření nemůže příkazce  učinit ani pomocí jiných osob 
a požádá příkazníka, aby je učinil sám, je stavební dozor k tomu povinen. Za činnost řádně 
uskutečněnou do účinnosti výpovědi, popř. za další činnost dle předchozí věty má  nárok na úhradu 
nákladů a sjednané ceny díla dle čl. V. této smlouvy.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského  

zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každý  

 z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemného 

vzestupně číslovaného dodatku ke smlouvě. 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

 

     Ve Vodňanech dne: 22.2.2018                         Ve Vodňanech dne 22.2.2018 

 

Za příkazce :                     Za příkazníka : 

Václav Heřman , starosta města                    Jiří Iral,  koordinátor BOZP 
   
 

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

Schváleno usnesením RM č.2851/2   dne 19.2.2018 


