
Příkazní smlouva
č. příkazce:

č. příkazníka: 202110

uzavřená dle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Příkazce: OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

Sídlo: Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova

Zastoupena: RNDr. Marcelou Pospíšilikovou, starostkou

IČO: 00287342
DIČ: CZ 00287342

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: Ing. Hynek Dvořák

Sídlo: Na Zelince 1314
751 31 Lipník nad Bečvou

iČo: 75866374
DIČ: CZ 6802080450 (je plátcem DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú. 5304642339/0800

Zastoupený: Ing. Hynek Dvořák - osvč
telefon: 777 88 77 61 e-mail: hynek_dvorak@seznam.cz
Podnikatel veden v živnostenském rejstříku příslušným ŽÚ: MěÚ Lipník nad Bečvou

(dále jen „příkazník“)
Společně také „smluvní strany“
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či. I
Základní ustanovení

1/ Na základě této smlouvy se příkazník zavazuje vykonávat pro příkazce činnost — zajištění
koordinátora BOZP na stavbě při realizaci: „Kostelec U Holešova - Rekonstrukce Domu
seniorů“.

Rozsah závazku příkazníka zahrnuje veškeré dodávky a služby potřebné k plnění závazku v
rozsahu daném Čl. II této smlouvy, v rozsahu projektové dokumentace.

Příkazce se zavazuje zaplatit za plnění závazku sjednanou odměnu ve výši, způsobem a za
podmínek uvedených v této smlouvě.

2/ Veškeré změny předmětu smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této
smlouvě. Věcná náplň dodatku je odsouhlasena v zápisu podepsaném zplnomocněnými zástupci
obou stran (tj. technický dozor za příkazce, za příkazníka osoby oprávněné jednat jménem
příkazníka ve věci plnění závazku).
Dodatky musí být postupně čislovány, podepsány statutárními nebo zplnomocněnými zástupci
obou stran a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3/ Všechny právní úkony v souvislosti s touto smlouvou nebo její změnou činí statutární orgány.

4/ Vedle statutárních orgánů příkazce a příkazníka jsou ve stejném rozsahu oprávněny jménem
příkazce a příkazníka jednat “osoby oprávněné jednat ve věcech díla. Technický dozor příkazce
je osobou oprávněnou jednat jménem příkazce ve věcech plnění závazku.

5/ Osoby oprávněné jednat jménem příkazníka ve věcech plnění závazku jsou oprávněny sepsat a
podepsat jménem příkazníka zápis o splnění závazku.

6/ V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě
výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou
státem uznávaných svátků.

7/ Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že
dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to
požádán.

8/ V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami
byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní
přepravě, nebo okamžikem, kdy odesílatel odešle e-mail na adresu příjemce uvedenou v záhlaví
smlouvy

Či. II
Předmět smlouvy

1/ Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce činnost spočívající ve
výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi při realizaci akce:

„Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“

2/ Příkazník provede příkaz spočívající v obstarání činnosti koordinátora BOZP na základě
požadavků příkazce a v rozsahu činností daném touto smlouvou (Čl. VI. této smlouvy).
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či. III
Doba a místo plnění

1/ Příkazce se zavazuje provádět výkon koordinátora BOZP v době trvání realizace předmětné
stavby. Kontrolní činnost na stavbě bude prováděna min. lx týdně.

Zahájení činnosti: předáním staveniště
Termín ukončení činnosti: 120 dnů od předání staveniště

Smluvní strany mohou na základě vzájemné dohody platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její
platnosti prodloužit, a to formou dodatku k této smlouvě.

2/ Po dobu prodleni jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto
smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je
podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

3/ Účastníci se dohodli, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů
neočekávaných okolností (živelné pohromy, požár, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující
dodržet harmonogram prací, atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou
prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu, na
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.

4/ Místem plnění této příkazní smlouvy jsou pozemky umístěné v lokalitě stavby dle projektové
dokumentace uvedené v či. I odst. 1 této smlouvy.

Čl. IV
Odměna

1/ Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za činnost dle Čl. VI této smlouvy odměna
úplata, jejíž výše je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

a) dle Čl. VI odst. 1 písm. a) bude odměna účtována ve výši 6 000,- Kč (bez DPH)
b) dle či. VI odst. 1 písm. b) bude odměna účtována ve výši 7 000,- Kč (bez DPH)/

1 měsíc - činnost koordinátora

Ve výše uvedené odměně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s činností koordinátora BOZP na
staveništi včetně jízdného, pracovních náhrad, telefonních hovorů aj. Výkon koordinátora BOZP
bude zaznačen ve stavebním deníku. K ceně bude účtováno DPH ve výši 21 %

2/ Tato odměna se stanoví ve vztahu k rozsahu plnění závazku stanoveném zadáním příkazce a
nabídkou příkazníka jako odměna pevná a nemůže být měněna jinak, než na základě změny
podkladů obsažených v nabídce příkazce (podklady mající vliv na cenu). Podklady mající vliv na
cenu mohou být měněny pouze:

a) na žádost příkazce,
b) se souhlasem příkazce.

3/ V případě, že bude měněna odměna podle této smlouvy, tato změna musí vždy vycházet z
cenových relací stejných nebo obdobných prací prováděných příkazníkem pro příkazce podle této
smlouvy.

4/ Sjednaná cena dle Či. IV odst. 1/ zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s činností dle
této smlouvy.
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Či.v
Platební podmínky

1/ Úhrada bude prováděna jednou měsíčně na základě příkazníkem vystaveného daňového
dokladu.

2/ Do pátého pracovního dne následujícího měsíce bude příkazci příkazníkem zaslán daňový
doklad, který kromě náležitostí stanovených zákonem tyto další náležitosti:

- označení daňového dokladu a jeho číslo
- číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření
- název a sídlo smluvních stran a jejich IC
- předmět dodávky a den jejího plnění
- den odeslání daňového dokladu a lhůtu splatnosti
- označení banky vč. identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena
- účtovanou částku
- razítko a podpis zhotovitele.

3/ Splatnost daňového dokladu činí 10 kalendářních dnů po doručení na adresu příkazce.
Splacením daňového dokladu se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce na
účet příkazníka v příslušné bance.

4/ V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce
oprávněn jej vrátit příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
do doby prokazatelného doručení opraveného daňového dokladu příkazci.

5/ Faktury budou zasílány ve dvou vyhotoveních na adresu: Obec Kosteelec u Holešova
768 43 Kostelec u Hlešova 58

6/ Příjemce plnění (příkazce) čestně prohlašuje, že práce prováděné na akci „Kostelec u
Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz 5 odst. 3 zákona o DPH).
Příjemce plnění (příkazce) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce
plnění (příkazce) požaduje z výše uvedených důvodů, aby příkazník neuplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI
Činnosti příkazníka

1/ V rámci svého plnění zajistí příkazník následující činnosti:
a) v době před zahájením stavebních prací

- seznámení se s projektovou dokumentací
- zpracování Plánu BOZP

b) v době po zahájení stavebních prací do kolaudace stavby
- provádění kontroly pracoviště — stavby se předpokládá lx za týden, dále pak na

vyzvání příkazce
- provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a podávání návrhů na

odstranění
- seznámení vedení stavby se zjištěnými závadami
- oznamovat zadavateli stavby, že nebyly zhotovitelem stavby neprodleně

zjednány nápravy nebo přijata přiměřená opatření k odstranění zjištěných
závad BOZP na staveništi

- aktivně vyhledávat a ve spolupráci s vedením stavby aktivně odstraňovat
možná rizika
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- účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě
- vyhledávání a specifikování rizik v průběhu stavby a podávání návrhů

preventivních opatření
- zajištění koordinátora BOZP na stavbě dle zákona č. 309/2006 Sb.

Čl. VII
Povinnosti a práva příkazníka

1/ Příkazník se zavazuje provádět činnost dle Či. VI smlouvy s odbornou péčí v souladu se zájmy
příkazce. Příkazník je povinen se vybavit schváleným typem pracovního oděvu.

2/ Příkazník je povinen kdykoliv na požádání informovat příkazce o stavu zařizované záležitosti a
po skončení zařizované záležitosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti převzal a
získal.

3/ Při plnění závazku je příkazník povinen postupovat v souladu s pokyny, podmínkami a
požadavky příkazce, v souladu s vymezeným rozsahem činnosti a rozsahem oprávnění, od
kterých je oprávněn se odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavé nebo nezbytné v zájmu příkazce, a
příkazník již nemůže včas předem obdržet jeho souhlas. O tomto odchýlení je povinen příkazce
informovat bez zbytečného odkladu. Příkazník postupuje samostatně s tím, že je vázán obecně
závaznými právními předpisy. Pokyny příkazce je příkazník vázán tehdy, pokud nejsou v rozporu
s těmito předpisy.

Čl. VIII
Spolupůsobení příkazce

1/ Zplnomocněný zástupce příkazce je oprávněn vykonávat technický dozor nad plněním závazku

a jménem příkazce uzavírat s příkazníkem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených
s plněním závazku.

2/ Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré informace potřebné k řádnému plnění závazku
ze smlouvy.

3/ Příkazce je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo
zkoušek.

4/ Pokud příkazník upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných příkazcem,
je příkazce povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v
takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky
bránící provádění díla dohodnutým způsobem.

5/ Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoliv informace o stavu zařizované
záležitosti, přičemž má právo zvolit formu a lhůtu, ve které chce požadované informace obdržet.

6/ Příkazce se zavazuje činit veškerá potřebná rozhodnutí ihned, nejpozději však do 5 pracovních
dnů po doručení žádosti příkazníka, nedohodnou-li se smluvní strany na lhůtě jiné.

7/ Příkazce se zavazuje udělit příkazníkovi plnou moc k úkonům dle této smlouvy. Příkazník se
zavazuje zmocnění v plném rozsahu přijmout. Platnost plné moci končí současně s ukončením
činnosti příkazníka dle této smlouvy.
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či. Ix
Odstoupení Od smlouvy

1/ Příkazce má právo odstoupit od smlouvy, změní-Ii se po uzavření smlouvy její základní účel, v
důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu
vyšší moci.

2/ V případě odstoupení příkazce od smlouvy náleží příkazníkovi cena již provedených prací.
3/ Příkazce má dále právo odstoupit Od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
příkazníkem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- neplnění sjednaných termínů vyplývajících ze smlouvy
- jestliže příkazník provádí plnění závazku opakovaně nekvalitně či vadně

4/ Smlouva před uplynutím doby zaniká — dohodou smluvních stran nebo výpovědí smlouvy.

5/ Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli s tím, že nestanoví-li výpověď pozdější
účinnost, nabývá účinnost dnem, kdy se o ní příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět. Příkazník je
oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena příkazci. Smluvní strany sjednávají, že výpověď musí mít písemnou formu a
musí být doručena druhé smluvní straně.

6/ Za řádně provedenou činnost uskutečněnou do účinnosti výpovědi má příkazník nárok na
přiměřenou část odměny dle Čl. IV. a či. V. této smlouvy.

Či. X
Odpovědnost

1/ Příkazník odpovídá za to, že bude provádět činnosti dle této smlouvy s vynaložením odborné
péče. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník
dle ujednání smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku.

2/ Ustanovení o odpovědnosti příkazníka se nepoužijí, pokud příkazce odmítne akceptovat
odůvodněná doporučení příkazníka, případně neposkytne požadovanou součinnost.

Či. XI
Pojištění

1/ Příkazník potvrzuje, že má u finančně způsobilé pojišťovací společnosti sjednané pojištění
odpovědnosti za škodu, které pokryje škody způsobené příkazci příkazníkem.

2/ Příkazník poskytne příkazci ještě před podpisem této smlouvy doklad o tomto pojištění
odpovědnosti za škodu.

3/ Příkazník bude též povinen neprodleně informovat příkazce v případě jakékoliv změny v jeho
pojištění.
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Či. xii
Důvěrné informace

1/ Obě smluvní strany se zavazují, že při ukončení smlouvy vrátí druhé smluvní straně veškeré
písemnosti, které jí náleží.

2/ Příkazník — koordinátor BOZP na staveništi poskytne všem subjektům provádějícím kontrolu
nezbytné informace týkající se činností souvisejících s pracemi na výše uvedeném objektu.

Či. xiii
Průmyslové vlastnictví a oprávnění

1/ Příkazník ručí příkazci za to, že má ve svém držení veškerá práva potřebná pro plnění svých
povinností podle této smlouvy, a že vlastní veškeré vynálezy, znalosti, patenty, know-how a
softwarové prostředky, oprávnění či jakákoliv jiná práva vztahující se ke splnění závazku ze
smlouvy.

Čl. XIV
Ustanovení závěrečná

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží
příkazce a 1 vyhotovení příkazník.

2/Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy vyžadují pro svou platnost vždy formu písemného
dodatku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

3/ Tato smlouva nepodléhá jejímu povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4/ Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, platí pro vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení
občanského zákoníku a další obecně závazné právní předpisy Ceské republiky.

5/ Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu 504 občanského zákoníku a příkazník
souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

6/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že se seznámily s obsahem této
smlouvy, bez výhrad s jejím obsahem souhlasí, na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy.

V Kostelci u Holešova, dne 30.8.2021 V Lipníku nad Bečvou, dne 30.8.2021

RNDr. Marcela Pospíšiliková Ing. Hynek Dvořák
starostka koordinátor BOZP na staveništi
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