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PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 

Smluvní strany 

Příkazce: Městská část Praha – Kunratice 

Sídlo:  K Libuši 7, 148 00 Praha 4 

Zastoupená:  Ing. Lenka Alinčová 

K jednání a podpisu 

pověřen: 
Ing. Lenka Alinčová 

E-mail: klofacova@praha-kunratice.cz 

Telefon/fax: +420 244 102 223 +420 244 913 900 

IČ/DIČ: 00 23 11 34  CZ 00 23 11 34 

Obchodní rejstřík: Český statistický úřad č.j.:157/04-3120 ze dne 15.03.2004 

Zápis v: Výpis z registru ekonomických subjektů 

Bankovní spojení: ČS Praha 4 

Číslo účtu: 2000690389/0800 

 

Příkazník: KOUBA ENGINEERING s.r.o. 

Sídlo: Vrchlabská 78/15, Praha 9 Kbely, 19700 

Tel: +420 603 505 544 

E-mail: kouba.petr@hotmail.com 

IČ: 248 06 951 

DIČ: CZ24806951 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu 249 708 6389 / 0800 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu o zajištění činnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zák. 309/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

PŘEDMĚT SMLOUVY (ČINNOSTI příkazníka) 

Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že bude pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet, 

zajišťovat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

„Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích“ 

 vypracování oznámení o zahájení prací pro OIP 

 zpracování plánu BOZP 

 úvodní prohlídka stavby 

 koordinace jednotlivých zhotovitelů z hlediska BOZP 

 kontrolní činnost koordinátora BOZP 

 dokumentování jednotlivých zjištění v deníku koordinátora vč. fotodokumentace  
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PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ 

 specifikace nalezených nedostatků, určení termínu odstranění a stanovení odpovědnosti 

jednotlivých zhotovitelů vč. návrhu nápravných opatření 

 projednání opakovaných nedostatků s objednatelem a spolupráce s TDS 

TERMÍNY PLNĚNÍ ČINNOSTI 

Plnění činnosti příkazníka počíná dnem ………………… a končí dnem vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Plnění činnosti 

příkazníka se předpokládá v pracovních dnech. Plánovaná kontrola 1 x týdně + příslušná 

administrativa. Práce o sobotách, nedělích a svátcích bude příkazníkem zajišťována jen 

v případech, že o to příkazce požádá a o rozsahu těchto prací dojde k dohodě. Tato dohoda může 

být i ústní. 

ČLÁNEK CENA 

Cena za činnost příkazníka – koordinátora BOZP na staveništi je stanovena: 

zpracování "Plánu BOZP", včetně jeho aktualizací  4 000,00 Kč  

výkon činnosti koordinátora BOZP (měsíční paušální odměna)  7 000,00 Kč  

Ceny výše uvedené jsou stanoveny bez DPH. DPH bude účtována dle platných právních předpisů 

 

Tato odměna zahrnuje dle výslovného ujištění a prohlášení příkazníka i jeho veškeré náklady 

spojené s plněním této smlouvy. Příkazce tedy dle výslovné dohody smluvních stran ničeho 

dalšího nehradí, nebude-li písemně sjednáno jinak. 

Příkazce může tuto příkazní smlouvu dle svého rozhodnutí kdykoli vypovědět (odvolat příkaz dle 

ust. § 2443 NOZ). V takovém případě se strany výslovně dohodly, že činnost příkazníka končí 

posledním dnem následujícího měsíce, ve kterém mu byla výpověď doručena. Dle výslovné 

dohody stran hradí příkazce příkazníkovi výlučně odměnu za provedenou práci a nehradí mu 

žádné další náklady či škodu vzniklou výpovědí (odvoláním příkazu).  

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou částí, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha - Kunratice na síti 

Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 

vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha - Kunratice bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy 

ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje 

zaslat Městské části Praha - Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném 

formátu (Word), pokud Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje,  

a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední 

smluvní stranou. Městská část Praha - Kunratice se současně zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 

registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

http://www.praha-kunratice.cz/
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V Praze dne         V Praze dne  

 

 

 

MČ Praha - Kunratice     KOUBA ENGINEERING s.r.o. 

Ing. Lenka Alinčová             Ing. Petr Kouba 
     

 


