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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP A TDI 

Dle §2430.  

Článek 1 
Smluvní strany 

Příkazce :  Město Kojetín                                    
Jednající   :  Ing. Jiří Šírek                  
IČ                              :  00301370 
DIČ                           :  CZ 00301370     
Se sídlem : Masarykovo náměstí 20, 72 01 Kojetín   
Bankovní spojení     :  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu                :  19-1883093339/0800 

(dále jen „příkazce“) 

a 

Příkazník :  

Se sídlem :  

Zaps. v OR vedeném: 

IČ  :   

DIČ  :  CZ  

Statutární zástupce :  

Bankovní spojení  :  
Číslo účtu :  

(dále jen „příkazník“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu: 
Preambule 

Příkazník je oprávněn provádět činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) a činnost technického dozoru investora (dále jen „TDI“), dle 
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 dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle 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.“). Zaměstnanci zhotovitele mají 
odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. 
a související legislativy prověřenou osobou akreditovanou k tomuto účelu Ministerstvem práce 
a sociálních věcí a k výkonu TDI akreditovanou Českou komorou akreditovaných inženýrů a 
techniků. 

 
Příkazce je zadavatelem stavby: „rekonstrukce objektu KD v Kojetíně,“ na které bude 
prováděna činnost koordinátora BOZP a výkon TDI. 
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Článek 2 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje, že bude pro příkazce provádět činnost koordinátora BOZP 
a činnost TDI při realizaci stavby dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. u určených stavebních objektů podle požadavků 
příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje, že příkazníkovi za takto prováděnou činnost uhradí odměnu, jejíž 
výše je dohodnuta v článku 3 této smlouvy. 

3. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění 
činnosti koordinátora BOZP a výkon TDI, zejména předat příkazníkovi bez zbytečného 
odkladu dokumentaci související s prováděnou stavbou, její harmonogram, seznam 
zhotovitelů a jejich subdodavatelů a zajistit součinnost všech osob na stavbě 
zúčastněných s koordinátorem BOZP a výkonem TDI a k zaplacení za provedenou 
činnost dle příslušných ustanovení této smlouvy. 

4. Další práva a povinnosti příkazce a příkazníka jsou specifikována v dalších 
ustanoveních této smlouvy a v zákoně č. 309/2006 Sb. a souvisejících právních 
předpisech. 

 
Článek 3 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly na odměně za prováděné práce podle následujících 
odstavců. 

2. Odměna za činnost koordinátora BOZP a TDI při realizaci stavby byla sjednána pro 
rozsah činnosti dle čl. 5, aktualizace plánu BOZP a četnosti návštěv na stavbě 2 x týdně 
podobu trvání stavby. 

 

Výkon činnosti koordinát. BOZP měsíčně    :                       ,- Kč bez DPH 

Zpracování plánu BOZP a hlášení na OIP   :                       ,- Kč bez DPH 

Výkon činnosti TDI měsíčně                         :                       ,- Kč bez DPH 

celkem                                                           :                      ,- Kč bez DPH 

DPH 21 %                                                      .                      ,- Kč  

celkem                                                         :                        ,- Kč  s  DPH 

 

(V případě víceprací vyžádaných objednatelem, nebo okolnostmi na stavbě vyžadující 
přítomnost nad smluvní objem bude účtována honorářová hodinová sazba 420,- 
Kč/hodinu, přičemž minimální účtovaná doba je 2 hodiny.) 

3. V případě plánovaného a včas oznámeného přerušení stavebních prací ze strany 
příkazce, zhotovitele stavby nebo příslušných státních orgánů nebude příkazníkem 
činnost koordinátora BOZP prováděna ani účtována. 

4. V odměně podle této smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady příkazníka spojené s jeho 
činností podle této smlouvy. 
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5. K odměně bude připočtena DPH podle sazby aktuálně platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Článek 4 
Platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje vyplatit příkazníkovi odměnu podle odstavce 2 čl. 3 této smlouvy 
na základě faktur – daňových dokladů příkazníka, které budou vystavovány vždy na 
konci příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byla činnost koordinátora BOZP a 
TDI vykonávána. Přílohou faktury bude výkaz počtu odpracovaných kontrolních dnů – 
(v případě víceprací rozsah víceprací odsouhlasený příkazcem). 

2. Splatnost faktur – daňových dokladů podle tohoto článku smlouvy je 30 dnů ode dne 
jejich vystavení příkazcem. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu příkazce. Pro případ svého prodlení s vyplacením odměny podle čl. 3 této 
smlouvy zavazuje se příkazce zaplatit zhotoviteli úroky z prodlení dle platných právních 
předpisů.  

  3.  Sjednaná cena díla je konečná a je možné ji překročit pouze v případě změny                
daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH). Jiné podmínky 
pro překročení ceny příkazce nepřipouští. 
4.   Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění 
dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

5.Faktura (daňový doklad) vystavená příkazníkem musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, 
zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.  
6. Příkazník je povinen vystavit protokol o předání a převzetí díla (i dílčí), datum uvedené 
na tomto protokolu je datem uskutečnění zdanitelného plnění. 
7.  Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. 
Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla je faktura vystavená příkazníkem. Na 
případné peněžité plnění poskytnuté příkazcem před dnem splatnosti ceny za zhotovené 
dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího vystavení 
příkazci. Vyjma případů neposkytnutí součinnosti příkazce k převzetí díla bude přílohou 
faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Cena 
díla a části díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu příkazce. Pokud příkazce uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není příkazce povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. 
Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti 
(30) kalendářních dnů.   

 

Článek 5 
     Povinnosti příkazníka 

A.    Koordinátor BOZP 

1. Příkazník se zavazuje v rámci dodávky služby koordinátora BOZP vykonávat pro 
příkazce činnosti v rozsahu podle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů 
v realizační fázi stavby. 

2. Příkazník se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě,  
s vynaložením potřebné odborné péče. 

3. Příkazník se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně chránit jeho 
zájmy i dobré jméno. 
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4. Příkazník se zavazuje poskytovat příkazci informace potřebné pro jeho rozhodnutí při 
provádění stavby, a to bez zbytečného odkladu po okamžiku jejich zjištění. 

5. Pro případ, že se pro příkazníka stane nemožným vykonávat činnost podle této smlouvy, 
zavazuje se příkazník oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci. 

6. Příkazník je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání právního 
vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po ukončení 
tohoto právního vztahu objednateli uvedené podklady a pomůcky vrátit. 

7. Příkazce bere na vědomí, že příkazník nenese odpovědnost za činnost koordinátora 
BOZP před podpisem této smlouvy, a tedy i za případné nedodržené povinnosti 
a termíny těchto povinností. V souvislosti s tímto ustanovením se příkazník zavazuje 
dosažení nápravy v nejkratším možném termínu.  

8. V rámci realizační fáze stavby bude koordinátor BOZP provádět: 

a) fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby; 

b) vést příslušnou dokumentaci zejména dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.; 

c) informovat prokazatelně objednatele a zhotovitele stavby o nedostatcích v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

d) plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. 

9. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují informační 
systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy: 

a) deník koordinátora; 

b) databáze závad; 

c) informace o rizicích pro zhotovitele; 

d) aktualizace plánu BOZP. 

10. V případě, že rozsah činnosti koordinátora BOZP bude v průběhu stavebních prací větší, 
než bylo při uzavření této smlouvy předpokládáno, předloží příkazník příkazci návrh na 
zvýšení rozsahu činnosti koordinátora BOZP.  

11. V případě přerušení stavebních prací ze strany zadavatele nebo zhotovitele stavby nebo 
příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na základě 
písemného oznámení příkazce do 7 pracovních dnů od převzetí tohoto oznámení 
příkazníkem a při obnovení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP obnovena 
opět na základě písemné výzvy příkazce nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této 
výzvy příkazníkem. 

B. Výkon TDI 

1. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu TDI seznámit s výchozími podklady, staveništěm, 
smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. 

2. Příkazník se zavazuje kontrolovat harmonogram stavby zpracovaný zhotovitelem 
stavby, provádět pravidelné kontroly na staveništi vč. zápisů do stavebního deníku 
a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu s odpovídajícími právními předpisy. 
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3. Příkazník se zavazuje svolávat a organizovat kontroly provádění díla a postupů výstavby 
formou pravidelných kontrolních dnů, sledování zajišťování plnění předmětu díla 
zhotovitelem stavby dle SOD, se zaměřením zejména na dodržení požadovaného 
rozsahu, kvality a ceny díla a stanoveného termínu dokončení. 

4. Příkazník se zavazuje provádět kontrolu provádění díla v souladu s projektovou 
dokumentací, obecně závaznými předpisy, vydanými správními rozhodnutími 
a podmínkami obsaženými v závazných stanoviscích a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a jiných dotčených subjektů. 

5. Příkazník se zavazuje provádět kontrolu díla v souladu s platnými technickými normami 
(zejména ČSN, ČSN EN, ČSN ISO). 

6. Příkazník se zavazuje provádět fotodokumentaci celého průběhu stavby, zvláště pak 
částí a součástí, které budu v dalším postupu zakryté, nebo nepřístupné, včetně zapsání 
výsledku kontroly do stavebního deníku. Fotodokumentaci při ukončení stavby předá 
příkazci, a to nejpozději do 10 dní po ukončení stavby. 

7. Příkazník se zavazuje kontrolovat provádění řádného výkonu autorského dozoru 
projektanta, spolupracuje s projektantem a s jinými osobami při zabezpečování souladu 
realizovaných prací s projektovou dokumentací stavby. 

8. Příkazník se zavazuje kontrolovat čerpání finančních prostředků, soupisy provedených 
prací, dodávek a faktur, kontroluje oprávněnost vícenákladů, dohled nad zúčtováním 
méně nákladů, schvalování navržených změnových listů. 

9. Příkazník se zavazuje kontrolovat dokončené i dílčí části stavby, dokončenou stavbu 
před jejím převzetím, zpracuje podrobný seznam vad stavby a nedodělků, dohlíží na 
odstranění vad a nedodělků, účastní se přejímek dokončených částí díla. 

10. Příkazník se zavazuje kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby, 
kontroluje vyklizení staveniště a závěrečné předání dokladů z průběhu realizace, 
v kompetenci TDI. 

11  V případě přerušení stavebních prací ze strany zadavatele nebo zhotovitele stavby nebo 
příslušných orgánů, bude výkon činnosti TDI přerušen na základě písemného oznámení 
příkazce do 7 pracovních dnů od převzetí tohoto oznámení příkazníkem a při obnovení 
stavebních prací bude činnost TDI obnovena opět na základě písemné výzvy příkazce 
nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí této výzvy příkazníkem. 

                                                              

                                                           Článek 6 
                                              Povinnosti objednatele 

1. příkazce se zavazuje dát příkazníkovi pokyny pro jeho činnost podle této smlouvy 
a vybavit jej potřebnými podklady podle jeho požadavků v nutném rozsahu. 

2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškerou součinnost nutnou k provádění 
činnosti příkazníka podle této smlouvy. Příkazce se dále zavazuje, že k součinnosti 
zaváže i třetí osoby, které se na stavbách, na kterých bude příkazník provádět svou 
činnost dle této smlouvy, podílejí, zejména projektanti staveb, zhotovitelé staveb, a další. 

3. Příkazce se zavazuje včas oznámit příkazníkovi omezení rozsahu své činnosti, jež bude 
mít vliv i na omezení rozsahu činnosti příkazníka. 
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4. Příkazce je povinen před schválením pracovních postupů a technologických postupů při 
realizační etapě stavby a při jejich změnách v průběhu stavebních prací je předat k 
připomínkování koordinátorovi BOZP a TDI.  

5. Příkazce je povinen zajistit přístup na staveniště všem osobám, které na něm vykonávají 
činnost koordinátora BOZP a TDI, nebo zástupce koordinátora nebo pracovníkům 
managementu příkazníka k provedení kontroly činnosti koordinátora BOZP a TDI.  

Článek 7 
Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od jejího podpisu do dokončení stavby 
(případné prodloužení termínu po dokončení bude řešeno jako vícepráce). 

2. Činnost koordinátora BOZP a výkon TDI podle této smlouvy bude zahájen dnem podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami. 

3. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít 
kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět v případě, že druhá 
smluvní strana podstatným způsobem poruší její ustanovení. Výpovědní lhůta podle 
tohoto odstavce činí 14 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. 

Článek 8 
Náhrada škody 

1. Kterákoli ze smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí druhé smluvní straně 
porušením této smlouvy. 

2. Příkazník uzavřením této smlouvy prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při 
výkonu své činnosti. 

 

 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a 
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu. 

2. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s právní silou originálu, z nichž 2 vyhotovení 
obdrží příkazce, 1 vyhotovení obdrží příkazník. 

3. Tato smlouva obsahuje 7 číslovaných stran. 

4. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě 
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření. 

6. Pro účely této smlouvy se včasným oznámením příkazníkovi rozumí doručení oznámení 
v termínu nejpozději do sedmi (7) pracovních dní před dnem, kdy nastanou účinky 



 

                                                    7 

předmětu oznámení, a to písemně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo 
osobním předáním na kontrolním dnu dle této smlouvy. 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kojetín č. R……/..-18, 
dne ……….2018. 

 

 

V …………….. dne: ……………….. V ………….. dne: ………………… 
 
příkazce:  příkazník: 

 
 
 
 
 

.......................................               .......................................... 
  Ing. Jiří Šírek, starosta                                          

     


