
  
 
 

1

SMLOUVA O DÍLO  
 

 Zhotovitel:    
    
    Bankovní spojení: 7008531-684/0600 
 

      Objednatel:  OBEC KAMENNÉ ŽEHROVICE     
  Sídlo:   Karlovarská 6, 273 01Kkamenné Žehrovice 

  
  Zastoupený:   Soňou Černou 
  IČ:    00234508 
     
  Bankovní spojení:          3321-141/0100  
  
 

1.   Předmět smlouvy  

        Na základě této smlouvy bude zhotovitel zajišťovat služby v oborech bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci (dále jen BOZP) v rozsahu koordinátora bezp ečnosti a 
ochrany zdraví p ři práci na staveništi (dále jen koordinátor ) v souladu se Zákonem  
č. 309/2006 Sb. vyplývající pro objednatele z dalších obecně závazných předpisů v 
platném znění. Výkon služeb sjednaných touto smlouvou se vztahuje pouze na 
zaměstnance organizací na stavbě:  budova č.p. 249, 273 01 Kamenné Žehrovice.    

       Služby poskytované v rámci této smlouvy a v ceně stanovené touto smlouvou: 
 PŘÍPRAVNÁ FÁZE  

- zpracování přehledu právních předpisů o BOZP, vztahující se ke stavbě; 
- předání oznámení o zahájení stavby na příslušný Oblastní inspektorát práce  
- zpracování přehledu rizik na staveništi, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem 

na práci a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozování zdraví a 
další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví ohrožujícího pracovního prostředí a předání 
těchto dokumentů investorovi, projektantovi  a dodavateli stavby a jím oznámeným subdodavatelům; 

- zpracování technických nebo organizačních opatření vhodných z hlediska BOZP pro plánování 
jednotlivých prací; 

- zpracování plánu BOZP na staveništi a zajištění jeho odsouhlasení a podepsání všemi zhotoviteli. 
Zabezpečit, aby plán BOZP obsahovat údaje, informace a postupy stavby, místním a provozním 
podmínkám stavby, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a 
projednat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků; 
 

 REALIZAČNÍ FRÁZE  
- koordinace všech zhotovitelů stavby z hlediska zajištění BOZP; 
- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

na staveništi během postupu prací; 
- identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika, která se mohou v průběhu realizace na stavbě 

vyskytovat a seznámit s tyto riziky zhotovitele a investora; 
- zajištění organizace a účasti na kontrolních dnech BOZP stavby k dodržování Plánu BOZP za účasti 

zhotovitelů a vést zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a navrhovat opatření 
vedoucí k odstranění nedostatků. Pravidelné kontroly na stavbě budou prováděny v rozsahu 
minimálně 1x týdně nebo dle dohody a vždy z nich bude pořízem zápis; 

- účast při kontrolních prohlídkách stavby, k níž bude stavebník přizván stavebním úřadem; 
- kontrolovat dodržování plánu BOZP zhotoviteli a na základě zjištěných nových skutečností plán 

BOZP aktualizovat; 
- spolupráce se zástupci zaměstnavatelů zhotovitelů pro oblast BOZP; 
- zajišťovat fotodokumentaci jednotlivých zjištěných nedostatků; 
- projednávat zjištěné nedostatky se zadavatelem stavby, navrhovat opatření a provádět kontrolu 

odstranění nedostatků z hlediska BOZP;   
- kontrolovat způsob zabezpečení odvodu stavenišť, včetně vjezdu na staveniště, cílem zamezit 

vstupu nepovolaným osobám; 
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- vést záznamy o provedené činnosti, výsledcích kontrol, rozsah kontrolní činnosti, zjištěných 
závadách doložené fotodokumentací, navržených opatřeních, výsledcích projednání kontrolní 
činnosti se zadavatelem a kontrolovat odstranění nedostatků z hlediska BOZP.   

- Služby koordinátora budou realizovány výhradně koordinátorem, který je odborně způsobilý dle § 10 
zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění 

 Veškeré úkony koordinátora budou provedeny v souladu se zákona č. 309/2006 Sb. o  zajištění 
 dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o 
 bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a  souvisejících předpisů. 

 

2. Odpov ědnost zhotovitele  

Zhotovitel zodpovídá za provádění všech činností uvedených v této smlouvě v souladu s            
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje k účasti při všech kontrolách konaných státními orgány 
v prostorách dotčené stavby za předpokladu, že jej objednatel bude o této skutečnosti 
včas informovat.  

Zhotovitel se zavazuje uhradit za objednatele sankce, které mu vzniknou z důvodu 
prokazatelného zanedbání či pochybení ze strany zhotovitele.  

 

3. Čas pln ění 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na dobu smluvní účasti objednatele na dotčené 
stavbě dle bodu 2.1 s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Termín zahájení činnosti je stanoven na 
12.9.2012. Předpokládaný termín ukončení činnosti je 30.4.2013. Smlouva může být 
vypovězena i před výpovědní lhůtou nebo prodloužena, ale pouze po vzájemné písemné 
dohodě obou stran.  

Při plnění služeb tvořících předmět této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat lhůty a 
termíny, vyplývající pro objednatele z obecně závazných předpisů. Činnosti, ke kterým 
zhotovitele objednatel vyzve, hrozí-li riziko z prodlení, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně. 
 

4. Cena 

Za zpracování dokumentace práce na staveništi, harmonogramu kontrolních dnů BOZP a 
plánu BOZP a včetně předání oznámení na příslušný oblastní inspektorát práce zaplatí 
objednatel zhotoviteli odměnu ve výši 10 000 Kč vč. DPH.  

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1 a 2.2 
odměnu ve výši 9 000 Kč vč. DPH měsíčně. 

Zvýší-li se počet dotčených zaměstnanců (současný stav do 30 zaměstnanců) nebo změní-li 
se zásadně podmínky a skutečnosti související s předmětem smlouvy od data posledního 
výpočtu ceny, je objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zhotoviteli pro 
výpočet nové ceny.  

 Ve sjednané ceně jsou zahrnuty cestovní a ostatní náklady, spojené s plněním předmětu 
smlouvy.  

 Cena je sjednána jako pevná a může být měněna pouze oboustranně odsouhlaseným 
dodatkem.  

 
 

5.    Platební podmínky a fakturace 

 Zhotovitel předloží objednavateli daňový doklad nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 
za předchozí měsíc. 

       Objednatel proplatí převzatou fakturu dle bodu 6.1 nejpozději do 30 dnů od data jejího 
vystavení, tzn. nejpozději v den její splatnosti. 
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6. Sankce 

 V případě, že objednatel neuhradí faktury dle bodu 6.2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu z 
prodlení ve výši  0,05% z nesplacené částky za každý započatý den prodlení. 

        V případě nezaplacení faktur do 30-ti dnů ode dne jejich splatnosti si zhotovitel vyhrazuje 
právo okamžitého jednostranného vypovězení této smlouvy, které objednateli písemně 
oznámí. 

 
7.    Závěrečná ustanovení  

 Objednatel se zavazuje, že prokazatelně dodá zhotoviteli veškeré aktualizované podklady 
potřebné pro plnění této smlouvy, v opačném případě se zhotovitel zbavuje zodpovědnosti 
za důsledky vyplývající z této neinformovanosti.  

 Objednatel se zavazuje respektovat a neprodleně odstraňovat zhotovitelem zjištěné 
závady a nedostatky. Pokud tak neučiní, přejímá tak plnou zodpovědnost za veškeré 
důsledky vyplývající z takového jednání.  

 Objednatel  se zavazuje vydat zhotoviteli písemné oprávnění ke vstupu a možnosti pohybu 
v prostorách všech pracovišť organizace  a to i bez určeného doprovodu, včetně zajištění 
předepsaných OOPP.    

   Nebude-li dodatkem k této smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zodpovídá za bezpečné  
uložení všech objednatelem poskytnutých informací tak, že je neposkytne třetí straně s 
výjimkou oprávněných institucí. 

 Zhotovitel se zavazuje k respektování všech platných zákonných norem o ochraně 
osobních informací. 

 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v 
platném znění. 

        Změny této smlouvy lze provést pouze na základě dohody, a to písemnou formou 
(dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami).  

 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží dva výtisky. 

 Smlouva může být kterýmkoliv ze smluvních partnerů vypovězena v případě, že druhý z 
partnerů neplní opakovaně podmínky sjednané v této smlouvě, s termínem vypovězení k 
poslednímu dni následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi. 

 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. 
 
 
 
V Kamenných Žehrovicích dne 6.9.2012 
 
 
 

-----------------------------------------         -------------------------------------------- 
             Zhotovitel                                                                             Objednatel 

       


