PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“)
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“)
HYDRO&KOV s.r.o.
sídlo: Rybářská 801, 379 01 Třeboň
jednající: Ing. Miroslav Ježek, Miroslav Ježek, Petr Ježek, jednatelé společnosti
IČO: 27720161
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 576 303 389/0800
Odpovědný zástupce: Ing. Miroslav Ježek tel: +420 728 259 163, e-mail: jezekm@hydrokov.cz
(dále jen „Příkazce“)
a
Společnost:
se sídlem: ………………………………………………….
korespondenční adresa: ………………………………………………
IČ: ………………………., DIČ: ………………………………
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………, oddíl ….., vložka …………
jednající …………………………………
peněžní ústav: …………………………………………………..
číslo účtu: ……………………………………..
Zástupce ve věcech smluvních: ……………, tel …………….. e-mail ………………
Zástupce ve věcech technických: ……………, tel …………….. e-mail ………………
(dále jen „Příkazník“)
(společně jako „Smluvní strany“; jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy
I.1

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na
jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí technický dozor investora, koordinátora BOZP a
inženýrská činnost při získání kolaudačního rozhodnutí – příkazce ve výstavbě v rozsahu dle odst.
této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: Rekonstrukce bývalého
rybářského objektu v Třeboni, dle projektové dokumentace zpracovanou projektovou a
inženýrskou společností JK – STAVPROJEKT, s.r.o.., zhotovenou pro společnost HYDRO&KOV
s.r.o. ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby.

I.2

Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi
odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu
této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

I.3

Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak,
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce
a veškerými příslušnými právními předpisy.
Čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění

II.1

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby na činnosti technického dozoru investora v
rozsahu a v podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a
inženýrských činností.

II.2

Technický dozor investora zahrnuje všechny potřebné činnosti, které si uchazeč je povinen zajistit
k řádnému provedení předmětu veřejné v tomto minimálním rozsahu:
-

dbát na dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro stavební
povolení, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami,
předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo,
v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové
dokumentace pro vydání územního souhlasu, shodě a se souhlasem projektanta,
seznamovat zadavatele předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž
potřeba v průběhu stavby nastane,
provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur
předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat
mandantovi k likvidaci,
provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty,
nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku,
podílet se na stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazujícím činnostem,
spolupracovat s projektantem popř. jeho autorským dozorem při zajišťování souladu
dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
provádět kontrolu správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů,
konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě (doklad o schválení výrobku, certifikát,
atest, prohlášení o shodě, atd.),
sledovat a kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků poddodavatelů na stavbě,
kontrolovat postup prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu a
uzavřených smluv, včetně povinnosti včas mandantovi avizovat prodlení zhotovitele a
připravovat podklady pro uplatnění sankcí za prodlení,
účastnit se kontrolních dnů na stavbě,
navrhovat ve prospěch zadavatele hospodárná opatření k odstranění či omezení hrozících
škod
připravit podklady pro odevzdání a převzetí stavby a účastnit se přejímacího řízení a
kolaudace,
zajistit a poskytnout součinnost až do úspěšného vydání úspěšného kolaudačního
rozhodnutí
kontrolovat včasné vyklizení staveniště zhotovitelem
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-

II.3

provádět průběžně zápisy ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob
provádění stavby a kontrolovat vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem
a prováděcí vyhlášky
závazek uchazeče z této smlouvy je splněn dnem podpisu protokolu o předání a převzetí
stavby mezi zhotovitelem a zadavatelem jakožto objednatelem a zároveň investorem
spolupráce při zkušebním provozu na vyzvání zadavatelem
kontrola projektové dokumentace k provedení stavby
kontrola rozpočtu stavby
podílení se na přípravě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
součinnost a účast v komisích v průběhu zadávacího řízení na stavební práce
kontrola nabídek dodavatelů, zejména rozpočtu včetně vpracování vyjádření posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny
vedení seznamu technických záměn podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek
zajištění změnových řízení dle par. 222 nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek

Koordinátor BOZP zahrnuje tyto činnosti v minimálním rozsahu:
-

plán BOZP dle nařízení vlády č. 591/2006 v aktuálním znění a zákona č. 309/2006, plán
BOZP je potřeba vypracovat nejpozději 2 měsíce před zahájením stavebních prací
návrh a vedení dokumentace spojené s bezpečností na pracovišti
prevence úrazu a rizik spojené s prováděním stavebních prací
průběžný dohled na dodržování pravidel na BOZP
určování a následné kontrola k zajištění BOZP
účast na veškerých jednáních a místních šetřeních vedených s IBP

II.4

Zajištění inženýrských služeb, zajištění případných změnových vyjádření a souhlasu dotčených
orgánů státní správy, samosprávy a třetích stran

II.5

Zajištění inženýrských služeb, zajištění vyjádření a souhlasu dotčených orgánů státní správy,
samosprávy a třetích stran – zahrnuje tyto činnosti v minimálním rozsahu:
-

po realizaci stavebních prací zajištění podkladů a vydání povolení zkušebního provozu
Projektu
po realizaci stavebních prací zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu a dále
zajištění vydání kolaudačního souhlasu na Projekt
po realizaci stavebních prací zpracování návrhu pro zápis Projektu do katastru nemovitostí

Předpokládaná doba realizace činností:
Předpokládané zahájení služby:
Dle výzvy zadavatele k zahájení činnosti předpoklad 04/2017
Předpokládané dokončení služby:
Zajištění inženýrských služeb a Technický dozor investora (TDI) – 18 měsíců
od výzvy zadavatele k zahájení činnosti do úspěšného vydání kolaudačního rozhodnutí
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Předpokládaná doba realizace stavby do 18 měsíců.
Koordinátor BOZP – po dobu 18 měsíců od zahájení realizace stavebních prací – stavby budou zahájeny na
základě podpisu smlouvy o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem. Délka trvání stavby nepřesáhne 36
kalendářních měsíců. Příkazník zahájí výkon činnosti na základě výzvy příkazce, která mu bude doručena
min. 14 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení výkonu činnosti.
Čl. III
Rozsah a obsah předmětu plnění
III.1

Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně
závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy; příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími
podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě
pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

III.2

Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě,
odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských
činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné.

III.3

Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu
příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a
nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.

III.4

Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a
v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

III.5

Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou
mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této
smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.

III.6

Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských
činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti.

III.7

Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti v rozsahu této smlouvy pro příkazce
vykoná i po dokončení a předání stavby.
.
Čl. IV
Součinnost příkazce a kontaktní osoby

IV.1

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce
příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10
pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže
příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo
činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

IV.2

Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. IV.1 této smlouvy ve lhůtě tam
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené
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dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této
lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
IV.3

Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla
prostřednictvím kontaktních osob.

IV.4

Kontaktními osobami příkazce, jež jsou současně pracovníky příkazce určenými pro poskytování
součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Ing. Miroslav Ježek, tel: +420 728 259 163, e-mail: jezekm@hydrokov.cz

IV.5

Kontaktními osobami příkazníka jsou:
Zástupce ve věcech smluvních: ……………, tel …………….. e-mail ………………
Zástupce ve věcech technických: ……………, tel …………….. e-mail ………………
Čl. V
Odměna příkazníka a platební podmínky

V.1

Celková odměna za provedení investorsko-inženýrských činností je stanovena dohodou smluvních
stran a činí …………………… Kč bez DPH, tj. ……………………………,- Kč s DPH. Tato odměna
zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením investorsko-inženýrských činností, a to i hotové
výdaje a výdaje účelně vynaložené.
a.

Odměna za výkon Technického dozoru investora (TDI) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí …………………… Kč bez DPH, tj. ……………………………,- Kč s DPH. Tato
odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem Technického dozoru investora, a to i
hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.

b.

Odměna za výkon Koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí
…………………… Kč bez DPH, tj. ……………………………,- Kč s DPH. Tato odměna
zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem Koordinátora BOZP, a to i hotové výdaje a
výdaje účelně vynaložené.

V.2

Fakturace odměny výkonu TDI a Koordinátora BOZP příkazníka bude uskutečněna na základě
dílčích oddělených faktur (zvlášť faktura za výkon TDI a zvlášť faktura za výkon Koordinátora
BOZP), vystavovaných měsíčně zpětně, vždy v poměrné části za konkrétní stavbu při uvážení počtu
měsíců provádění stavby dle smlouvy se zhotovitelem. Tyto faktury budou splňovat náležitosti
daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.

V.3

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Dnem úhrady je rozuměn
den, kdy dojde k odepsání platby z účtu příkazce.

V.4

V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

V.5

V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak,
zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část
odměny dle odst. V.1 přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl.
II této smlouvy.
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V.6

Změna celkové ceny za dílo dle odst. V.1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace
předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena
upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Čl. VI
Práva zvadného plnění a záruka

VI.1

Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této
smlouvy.

VI.2

Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od
příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče
nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

VI.3

Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a
dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
Čl. VII
Změna závazku

VII.1

Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy
změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové
požadavky.

VII.2

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení
návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
Čl. VIII
Pojištění odpovědnosti

VIII.1

Uzavření pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě (ve vztahu pojištěný – pojistitel) doloží příkazník příkazci originálem nebo
ověřenou kopií pojistné smlouvy.

VIII.2

Příkazník se zavazuje příkazci, že minimální sjednaný limit pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě bude ve výši 1.000.000 Kč. Pojistná smlouva bude platná
minimálně ode dne podpisu této smlouvy o dílo a bude udržovaná v platnosti minimálně do šesti
měsíců po kolaudaci předmětu díla.
Čl. IX
Smluvní pokuty

IX.1

Smluvní závazek zaniká včasným a řádným splněním předmětu smlouvy bez vad a nedodělků
v dohodnutém termínu. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. Nedodělkem se
rozumí nedokončené práce oproti rozsahu díla stanoveného touto smlouvou.
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IX.2

Splnění termínu realizace díla je zajištěno sjednáním smluvní pokuty tak, že v případě porušení
závazku realizovat celý předmět plnění ve sjednané lhůtě bude příkazce oprávněn účtovat
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení od
smluveného termínu.

IX.3

V případě nedodržení termínu splatnosti, bude příkazník oprávněn účtovat příkazci úrok z prodlení
ve výši 0,01 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení od smluveného termínu.

IX.4

V případě porušení povinnosti příkazníka je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu
ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Uhrazením smluvní pokuty není nijak
omezen nárok poškozené strany na náhradu škody.
Čl. X
Ujednání všeobecná a závěrečná

X.1

V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které
bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon
zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce
vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.

X.2

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z
jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti
této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.

X.3

Příkazník je dle paragrafu 2 e) zákona č.320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba
archivace dokladů pro tuto dodávku je 10 let. Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat odstavec o
spolupůsobení při finanční kontrole.

X.4

Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

X.5

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě vzájemné dohody smluvních stran.

X.6

Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

X.7

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, ze kterých příkazce po jejím podpisu obdrží 2
vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
V ………….., dne …………….

V Třeboni, dne …………….

______________________________

______________________________

příkazník

příkazce
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