
§ příloha č.4

pŘírnzNí sMLouvA o poDtuíruxÁcH posKyTovÁní
SLUZEB A INZENYRSKA CINNOST

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona é.89l2O12 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

č, příkazce:

č. příkazníka:

l,
Smluvní strany

í. Příkazce:
Název: Obec Velká Kraš
Právní forma: 801 - obec
Adresa: Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš
lČ: 006 35 855
Bankovní spojení: 13188a474/O3O0, ČSOa a.s.
Statutární zástupce lng. Zátopek Zdeněk, starosta obce
Tel.: 584 436141
E-mail: starosta@velkakras.cz

(dále jen ,,Příkazce")

a

2. Příkazník:
Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Adresa: Nábřežní 4,15O 56 Praha 5
Korespondenční adresa: Podsedky 3,625 00 Brno
lČ: 47 1169 01
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 5 - Smíchov
Statutárnízástupce lng. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno, jednání na základě plné

moci představenstva
Tel.: +420 6a5264176
E-mail: dufek@vrv.cz

(dále jen,,PříkazníK')

Uzavře]i níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu o podmínkách poskytování
služeb v oblasti dotačního managementu (dále jen ,,Smlouva").

ll.
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, v souladu s nabídkou ze dne 15.7,2020 a dle čl. ll. a |ll. této smlouvy,
jménem a na účet příkazce zajišťovat a prakticky provádět Technický dozor investora a
KoordinátoraBOZP stavby: ,,Kanalizace Velká Kraš" (dále jen ,,Stavba"),



/
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lll.
Specifikace činnosti příkazníka

ll1.1. Technický dozor investora,
při realizaci stávby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v rozsahu přílohy č. 12 sazebníku UNIKA.
a) seznámení se § dokumentací pro provedení stavby, s obsahem smluv a stavebním

povolením;
b) v souladu se smlouvou se zhotovitelem zabezpeěí činnosti TDl vyplývqící ze SOD se

zhotovitelem;
c) odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisŮ o těchto skuteČnostech do

stavebního deníku;
d) účast na kontrolním zaměřeníterénu zhotovitelem stavby před zahájením pracÍ;

e) kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu
po dobu realizace výstavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace na

vydaná rozhodnutí orgánů státní správy;

0 péče o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence
dokumentace dokončených částí stavby, vedení změnoqých listů stavby;

g) zpracovánífotodokumentace provádění díla v digitální podobě;
h) kontrola souladu díla s prováděcí projektovou dokumentací a spolupráce s projektantem

vykonávajícím autorský dozor;
i) dozor a kontrola kvalíty provádění díla, dohled nad správností realizace a technologických

postupů, kontrola těch částídodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými (včetně kontroly provádění lože a obsypu potrubí);

j) kontrola provádění předepsaných zkoušek materiá]ů, konstrukci a praci (včetně kontroly
provádění zkoušek hutnění zásypu) prováděných zhotoviteli stavby a jejich v'ýsledkŮ,
sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.);

k) kontrola vedení a zápisy TDl do stavebního deníku;
l) kontrola souladu pŇaóCných pracís právními předpisy, platnými normami ČSN,
m) organizace a vedení kontrolních dnů stavby v potřebných intervalech, nejméně však 2x

měsíčně, včetně zpracování zápisu a jeho rozeslání účastníkům výstavby;
n) kontrola správnostifakturace na základě skutečně provedených pracía dodžení rozpoČtu;

o) kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo včetně
přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí;

p) projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhŮtu

výstavby a nezhoršují parametry stavby; ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním
vyjádřením objednateli;

q) bezodkladné informování objednatele o všech závažných okolnostech;
r) kontrola věcné a cenovó správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli;
s) hlášení archeologických nálezů;
0 spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo

navrhování opatření na odstranění případných vad dokumentace;
u) spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,
v) kontrola řádného uskladněnímateriálů, strojů a konstrukcí;
w) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách
x) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
y) kontrola odstraňovánívad a nedodělků z předávacího řízení;
z) zpracování závěrečné zprávy TDl.
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ll1.1l Koordinátor BOZ? ve íázl realizace stavby,
v rozsahu § 18 odst (2) zákona č. 309/2006 Sb, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
a) aktualizace plánu BOZ? na staveništi včetně zajištění všech potřebných úkonů spojených s

jeho ohlášením a schválením na OlP;
b) podávání informací zhotoviteli stavby, případně jeho subdodavatelům o bezpečnostních a

zdravotních rizicích na staveništi;
c) kontrola stavu BaZP na staveništi, upozorňování zhotovitele stavby, případně jeho

poddodavatele na zjištěné nedostatky, vyžadování nápravy, navrhování přiměřených
opatření vč, zpětné kontroly;

d) podávání informací zadavateli stavby v případě neodstranění nedostatků v oblasti BOZP
zhotovitelem stavby;

e) koordinace osob při přijímání opatření k zajištění BOZP s ohledem na povahu stavby
prováděné činnosti;

f) preOXtaOani poOnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční
současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pouze navyžádánízhotovitele);

9) spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
nebo činností;

h) sledování provádění prací na staveništj se zaměřením na dodžování požadavků BOZP,
upozorňování na zjištěné nedostatky a vyžadování jejich odstranění;

i) kontrola zabezpečení staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, dopravní značení
apod. s cílem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob pohybujících se v
blízkosti staveniště;

j) spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a příslušnými odborovými
organizacemi;

k) účast na kontrolní prohlídce stavby (kontrolním dnu stavby) v případě požadavku
objednatele, nebo zhotovitele;

l) sledování dodžování plánu zhotovitele, projednávání s nimi přijatých opatření a termínů k
nápravě zjištěných nedostatků;

m) zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a způsobu jejich
odstranění;

n) pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškelých
nedostatků;

o) návrh na aktualizaci oznámení podané na příslušný OlP.

ll1.1ll. Organizační zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
v souladu s podmínkami platného stavebního povolení a zákonem č. 18312006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu,
a) kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti

dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu;
b) vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního souhlasu;
c) účast na místním šetření, obstarání kolaudačních souhlasů, zajištění opatření spojených

s vydáním kolaudačních souhlasů.

lV,
Čas plnění

Zahájeni dílčích činnosti příkazníka: do 14 dnů od výzvy příkazce
Termín ukončení činnosti příkazníka: po vydání kolaudačního souhlasu,

1.

2.



1,

2.
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2.1. výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP ve fázi realizace stavbY:

v předpokládané délce 14 - ti měsíců od písemné vyzvy příkazce k předání staveniŠtě

zhotoviteli stavby;
2.2. předpokládaný Íérmin zahájení činnosti TDl a koordinátora BoZP při realizaci stavby:

1.9.2020;
3. Průběh a ukončení výkonu TDl a koordinátora je vázáno na poŽadavky příkazce, termínu

zahájeni a uxoňeáni stavoy jejím zhotovitelem, správními lhůtami stavebních ÚřadŮ a

zajištění financován í stavby.

v.
Odměna příkazníka, fakturaění a platební podminky

příkazník má nárok na odměnu za svou činnost pro příkazce, a to v případě, Že pro něj

zajistí plnění podle čl. ll a lll této smlouvy. pokud pln_ění nebude realizováno a důvody

nebuoóu na siraně příkazníka, má tento nárok na odměnu za prokázanou Činnost, kterou

vykonával a vykonal ve prospěch příkazce,
odrěn" za ráané a včasné'provedení činností podle čl. ll. a lll, této smlouvY je stanovena

vzájemnou dohodou smluvních stran:

peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního stYku Prostřednictvím
bankovních účtů, uvedených v čl. l této smlouvy.
V případě změny vyše DpH, bude k ceně bez DPH dopoČtena daň z přidané hodnotY ve

výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.
smtúvni strany se dohodly na způsobu úhrady odměny příkazníka formou dílČÍch faktur:
práce dle boóu V.3 budóu fakiurovány po jÓjicn dokončení resp. splněnÍ, Práce dle bodŮ

V.1. a V.2, budou fakturovány měsíčně ve výši podílu poČtu měsícŮ realizace stavbY ze

smlouvy o dílo zhotovitele
Fakturá musí obsahovat náležitosti účetního (§ 11 zákona Č. 563/1991 Sb. o ÚČetnictví

v platném znění) a daňového dokladu (§ 26 - 35 zákona é. 23512O04 Sb,, o dani z Přidané
hódnoty) a současně se sjednává splatnost faktury ve lhůtě 30 dnů.

Daňový doklad bude oŽnačen v souladu s podmínkami publicity poskytovatele dotace

názvem a registračním číslem projektu. Čísb bude poskytnuto příkazcem.

Vl.
Součinnost příkazce

V rámci poskytnutí nezbytné součinnosti ke splnění předmětu smlouvy příkazce:
poskytup včás věci, poártaoy a informace potřebné pro činnost příkazníka, ieŽjsou nutné

k zařízení zá ležitosti.
Upozorňuje příkazníka zejména na veškerá nebezpečí so_uvisející s danou záleŽitostÍ,

s bripaOnóu odpovědnostíza škody ze strany příkazníka, na běh lhůt apod,

3,

4,

5,
6.

7-

8,

1.

2.

Předmět plnění
Cena bez DPH v

Kč
21% DPH v Kč

Gena vč. DPH v
Kč

V.1 Technický dozor investora 1 450 000,_ 304 500,- í 754 500,_

V.2 Koordinátor BOZP ve fázi
realizace stavby

22400o,- 47 04o,- 271040,-

Ý. 3 Organizačni zajištěnivydání
kolaudačního souhlasu

20 000,_ 42a0,- 24200,-

cena celkem 1 694 000,- 355748,- 204974a,-
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3.

4.

Účastní se svými zástupci na jednáních v případech, kdy je

nezastupiteIná,
Ň" ,ár<'áoe návrhu přikazníka rozhoduje o přijetí a vypořádání

;#ý"h;á"azků nutných ke splněni předmětu smlouvy,

Vll.
Podmínky realizace činnosti

1. příkazník je povinen provádět ve*škeré činnosti a práce neodkladně a postupovat při

zai,rlzÁv ani záteZitosti s náležitou od bo rn ou péčí,

2. příkazce je oprávňén odstoupit oj Gió-Jrtouuy v případě, že nebude podpora v rámci

dotačníhďtitulu opŽp/NpŽP poskytnuta,

3, příkazník;e povinen řídit se óoxyňy ňix"r." a po.stupovat vždy v jeho zájmu, Ve sporných

případech ie povinen sivyzaóat pr"o, prou"dením .uk9nu 
souhIas příkazce.

4. příkazník je povinen neprodleně orná.it frixazci všechnY záulŽné okolnosti' které zjistil v

pifinďnu ,ue'einňo.ii a iiiere výsledky této činnosti mohou ovlivnit,

5. příkazník bude průběžně poskytovaiveškeré informace o průběhu a qýsledcích činností dle

této smlouvy a poskytovat průběině veškeré doklady, ktere během 
, 
provádění činností

vzniknou a budou mit, nebo nv prióaone monrv mít vliv na rozhodovací činnost příkazce a

6. 'JilůXťř*i|ŤIiJá,""í v plnění této smlouvy, pokud toto prodlení .vzniklo z dŮvodŮ

neležících na jeho straně. přit<aznix-ióvněž neo'dpovídá za nesplnění předmětu smlouvy'

pokud překážky bránící v plnění pi"o*etu .*iouuy nebylo možno při veškeré péči

příkazníka odstranit.
7. příkazník odpovídá příkazci za správnost a Úplnost finančního plnění spojeného

s prováděním díla.
8. příkazník odpovídá příkazci a třetím osobám za Škody rrzniklé. v důsledku neplnění' nebo

u.ánáno prnéni póviňností, ke kteným se touto smlouvou zavázal.

9. příkazník odpovídá za provádění činnosti dle této smlouvy v souladu s platnými právními

odpovědnosti iá šrodu způsob"noů oni"onateli či.třetím ošobám, která může vzniknout v

souvislosti s ptnenim této smlouuv, p}iěáilž limrt pojistného plnění pro PříPad jedné Škodni

události činí minimálně částku u" iýši- 10 mil. ká prixarník se zavazťle udžovat toto

pojištěni n" .uá narnoy v platnoúi, á1o ne.imeně do termínu ukončení provádění činností

dle této smlouvy.

Vlll.
Plná moc

příkazce v případě, že bude zapotřebí pro splnění závazku příkazníka, udělí mu plnou moc.

přikazcem udělená plná .no. piixržniroui bude nepřevoditelná na třetí osobu bez

předchozího písemného souhlasu příkazce,

jeho účast příkazníkem

případných finančních či

lx.
Náhrada nákladů

příkazce není povinen mimo shora uvedené, uhradit Příkazníkovi běŽné náklady' které

příkazník nutně "ř".r"iil 
pii 9jneni 

-ruéno 
závázku. VzniknouJi mimořádné a

nepředpokládané n;'ú"dF einnosii prixazňixa ve prospěch příkazce, jejich úhrada bude

řešena dodatkem k této smlouvě,



Příloha č.4

x.
Záruky

příkazník zodpovídá zato, že plněním této smlouvy nebudou poškozeny zájmy příkazce, že
technický dozor investora bude prováděn podle uzavřené smlouvy a dílo bude postaveno
v souladu s platnými technickými normami a zákonnými předpisy. Odpovědnost za vady díla
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
příkazník bude v rámci záruky za provedení díla v období od vydání pravomocného
kolaudačního rozhodnutí či souhlasu po dobu uplynutí záruční lhůty stanovené ve smlouvě
se zhotoviteli, na výzvu příkazce:

1. Dohlížet nad řádným uspokojením všech nároků Příkazce z titulu odpovědnosti
vybraných dodavatelů zavady na díle.

2. Spolupracovat s Příkazcem při uplatňování nároků dle předchozího ustanovení tak,
aby pro Příkazce byla volba mezi těmito nároky optimální, v případě sporŮ o těchto
nárocích poskytovat Příkazci potřebou součinnost a poradenství.

3. Kontrolovat a případně řídit proces odstraňování veškených vad díla.

xl.
Smluvní pokuty

V případě prodlení příkazce se zaplacením odměny dle článku V, přísluší příkazníkovi právo
na zaplacení pokuty ve výši 0,5Yo zfakturované částky zakaždý den prodlení.
pokud příkazník nesplní řádně nebo včas své povinnosti podle článků této smlouvy, je
příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% odměny příkazce,
Nárok příkazce na případnou náhradu škody, která by v důsledku nesplnění povinností
příkazníka příkazci vznikla, není tímto ustanovením dotčen.
Pokud příkazník nesplní své povinnosti podle článků X. této smlouvy, je příkazce oprávněn
účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč za každý nesplněný záruéní případ
na základě výzvy příkazce, a to se splatností 14 dnů. Nárok příkazce na případnou náhradu
škody, která by v důsledku nesplnění povinností příkazníka příkazci vznikla, není tímto
ustanovením dotčen.

xll.
závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslednísmluvnístrany,
Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Příkazce je oprávněn
od této smlouvy odstoupit v případě, že příkazník poruší jakoukoliv povinnost, ať již smluvní
či zákonnou a dále zejména v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení dle Zák. č.
182t20O6 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude
úpadek příkazníka.
Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku
vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj váah přijetím
jiného ustanovení, které svým qýsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného
resp, neúčinného.
Veškeré spory mezi příkazcem a příkazníkem budou řešeny především dohodou a smírem
a pouze v případě, že smíru nebude dosaženo, budou vzniklé spory postoupeny k
rozhodnutívěcně a místně příslušnému soudu,

3.

1,

2.

1,

2.

3.
4.

5.



Příloha č.4

6'Příkazníkberenavědomí,ŽepodpisemtétosmlouvysestávávsouIadusustanovením§2
písm. e) zákona é. szatzoin1 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o'změně někteqých

zákonů, ve znění pozdějších preopirt,, óiouou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly provacáá v sóuvistosti š úňiaoou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo

7. ÉIl3lÍilř'Íffťán u*oznit osobám oprávně.ným k r4ýkonu kontroly projektu, z něhoŽ bude

tato za.ázka hrazena, provést k;;ir;il;kÉiiů soůvisející s rJlěnjm ,zakázkY' 
která je

předmětem teto smúuuv. pŤíkazník se zavazuje uchoúat veŠkeré dokladY souvisejíci

s plněním zakázkypo dobu 19 |9l, pnč"*zin"ú-áďná běžet od 1, ledna kalendářního roku

následujicíno po,,ráce, kdy došlo'kfinančnímu vypořádání projektu, znéhož je zakázka

8. 3!?ffli- souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele (Příkazce) v souladu

se zákonem é.134I2o16Sb,, o zadániveřejnýcň zakázek, v platném zněnÍ,

9. Veškeré změny nebo doplneni ve smtouvé Je nutno řešit PÍsemnou smlouvou jako jejich

dodatek se souhlasem obou stran,

10.Smluvni strany"př"nr"s"ii, ze si tuto smlouvu před jejím podpi9"T.přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednani poore l9ii".6 
pravé, á svobodné vůle, určitě, vážné a

srozumitelně, nikoli v tísni za napáJnE n"uýnboných podmínek. Autentičnost této smlouvy

stvrzuiisvým podpisem, . _,:^^_L
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden \4ýtisk obdží příkazce a

jeden příkazník,

- 3. e§. ?il?il

ve velké kraši, dne V Brně, dne 31 .8,2020

lng. Martin Dufek
řediteldivize 05


