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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – č. 08/2015 
 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

I. Smluvní strany 

PŘÍKAZCE: Město Kroměříž 

 Velké náměstí 155 

 767 01 Kroměříž 

Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou 

 

IČO: 002 87 351 

(dále jen „příkazce“) 

 

PŘÍKAZNÍK: Miroslav Sklenář 

Se sídlem: Štěchovice 1366/32, Kroměříž 767 01  

Zapsaný: Ž-253/2244/05-Mo/2     

Zastoupený: Miroslavem Sklenářem  

IČO: 152 149 66   

DIČ: CZ530105292, není plátcem DPH   

Číslo autor. osvědčení: ČSSK/0145/KOO/2007 (9.9.2012) 

Bankovní spojení: 213 775 870 / 0600 

    (dále jen „příkazník“) 

II. Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro 
příkazce, na jeho účet a jeho jménem zajistit činnost a práce koordinátora BOZP na stavbě:   

" Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v 
Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“. 

Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve 
výši ujednané v této smlouvě. 

III. Rozsah a obsah předmětu plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujícím rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy: 

Zajištění úkonů a činností koordinátora BOZP v následujícím sjednaném rozsahu - 
fáze realizace stavby: 

 provádět kontrolní činnost na staveništi; 

 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; 

 bez zbytečného odkladu oznámit zadavateli stavby (příkazci) případy, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště 
s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, 
s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací; 

 účast na kontrolních dnech během realizace stavby, byl-li vyzván; 

IV. Způsob plnění předmětu smlouvy 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, 
ujednání této smlouvy, dohodnuté nebo přiložené výchozí podklady předané mu příkazcem, jeho 
pokyny, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (resortních) orgánů a organizací v souladu se 
smlouvou. 
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2. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které 
budou mít vliv na cenu a termín plnění, budou upraveny dodatkem k této smlouvě. 

3. Odborné činnosti a záležitosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí v 
souladu se zájmy příkazce. 

4. Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním činností, ke kterým se 
příkazník zavázal v článku III. této smlouvy a za podmínek upravených touto smlouvou. 

5. Příkazník bude o všech zjištěných podstatných skutečnostech neprodleně informovat příkazce. 
Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce. 

6. Příkazník není oprávněn projednávat subdodavatelské vztahy s vybraným zhotovitelem stavby bez 
odsouhlasení Příkazce. Za porušení tohoto ustanovení smlouvy, uvedeného v předchozí větě, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta 
bude započtena na základě vystaveného dokladu ze strany příkazce oproti plnění příkazníka dle této 
smlouvy. 

7. Příkazník je vázán povinností mlčenlivosti o skutečnostech tvořících předmět státního, služebního, 
lékařského, popř. obchodního tajemství, pokud s nimi při výkonu své činnosti podle této smlouvy 
přišel do styku a bez písemného souhlasu příkazce nesmí informovat třetí osoby. 

8. Příkazník je povinen postupovat při výkonu své činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 

9. V případě, že se povinnosti příkazníka dostanou do rozporu se zájmy příkazce, je příkazník povinen 
s příkazcem tuto situaci neprodleně projednat. 

V. Čas plnění 

Příkazník se zavazuje, že odborné činnosti spojené se zajištěním koordinátora BOZP podle této 
smlouvy vykoná pro příkazce v termínech: 

zahájení činnosti a prací: 12. 08. 2015      (stavební práce od 20. 8. 2015) 

ukončení činností a prací: 30. 11. 2015   

Dodržení výše uvedených termínů plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, 
ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v 
prodlení se splněním povinnosti splnit předmět této smlouvy v ujednaném termínu.  

VI. Spolupůsobení a podklady příkazce 

1. Předmět plnění této smlouvy příkazník provede a splní podle podkladů, předaných mu příkazcem při 
podpisu této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

2. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném na vyzvání 
poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne 
příkazce příkazníkovi nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho vyžádání. 

VII. Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky, která je přílohou této smlouvy. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu 
a obsahu smluveného předmětu plnění dle této smlouvy činí: 

Odměna celkem 25 000,-  Kč    (dvacetpěttisíc korun českých) 

2. Cena je kompletní za osobní výkon práce a činností Koordinátora BOZP na staveništi a úplná po 
celou dobu realizace díla. 

3. Platba dle předchozího odstavce bude realizována na základě příkazníkem vystavené faktury, jejichž 
splatnost je 14 dnů od doručení příkazci. V případě prodlení příkazce s úhradou daňového dokladu 
(faktury) dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý 
započatý den prodlení. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na 
straně příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení účtovat příkazci 
ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací.  

4.  V případě změny rozsahu prací a času plnění bude cena upravena Dodatkem ke smlouvě o dílo po 
vzájemné dohodě obou smluvních stran. 

 

 



č. příkazce: SML/101/2015 č. příkazníka: 08/2015 

 

Stránka 3 z 3 

 

VIII. Bezpečnost práce a požární ochrana 

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební předpisy na 
pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen nebo které vyplývají z obecně závazných právních 
předpisů, nařízení a norem. 

2. Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, pokud mu budou známy, které by mohly vést při 
jeho činnosti na pracovištích příkazce k ohrožení života a zdraví příkazníka nebo dalších osob. 

IX. Závěrečná ujednání 

1. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost Příkazníka dle této smlouvy a Příkazník je povinen 
poskytnout k tomuto plnou součinnost. 

2. Příkazce umožní Příkazníkovi spolupráci se zodpovědnými pracovníky pracovišť a přístup ke všem 
materiálům, které souvisejí s plněním předmětu této smlouvy.  

3. Obě smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, zjištěné při plnění této smlouvy v 
tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžadují zákony a 
jiné obecně závazné právní předpisy. 

4. Obě smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy jednáním, se 
snahou nalézt oboustranně přijatelnou dohodu. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
dalších obecně závazných předpisů. 

7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Příkazce obdrží dvě vyhotovení a Příkazník 
obdrží jedno vyhotovení.  

8. Příkazník podpisem této Smlouvy uděluje Příkazci výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených 
daňových dokladech Příkazníka ze strany Příkazce na webových stránkách Příkazce, a to ve formě 
uvedení názvu Příkazníka, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby. 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a 
zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné 
správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.  

 
 

V Kroměříži dne 11.08.2015                       V Kroměříži dne 11.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ------------------------------------------------   -----------------------------------------------                                                                                            
     Mgr. Jaroslav Němec v.r.                                            Miroslav Sklenář v.r. 
          starosta města  
              příkazce                                                  příkazník               
      

 
 

 


