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Číslo příkazce: ……………. Číslo příkazníka: ……………. 
 

Příkazní smlouva 
 

uzavřená podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
 

Město Velká Bíteš 

se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš 

zastoupený 

ve věcech smluvních Ing. Milanem Vlčkem, starostou města 

ve věcech technických:  Ing. Pavlem Bednářem 

IČ   00295647 

DIČ   CZ00295647 

Bankovní spojení    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 17267510/100  

na straně jedné jako „Příkazce nebo Objednatel“ 
a 

………………….....................................................……………………………….. 

se sídlem: ...................................................... 

IČ: ................................ 

DIČ: .............................. 

bankovní spojení: ...................................................... 

číslo účtu: .................................... 

zastoupen: ............................................................... 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ....................... oddíl 
....................... vložka ....................... 

na straně jedné jako „Příkazník“ 

 (takto vyznačené části doplní účastník zadávacího řízení) 
 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
II.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430–2444 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

II.2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní 
straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek. 
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II.3. Příkazník prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné 
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

II.4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

II.5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

II.6. Příkazník potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v odst. VII.1.1 článku VII. této 
smlouvy. 

II.7. Účelem smlouvy je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a zvýšení 
tepelně technických vlastností budovy školy. 

II.8. Předpokládá se, že dílo bude spolufinancováno pro stavbu 1 Evropskou unií – Evropskými strukturálním a 
investičními fondy v rámci Operačního programu Životního prostředí: název projektu: Revitalizace ZŠ Tišnovská 
115, Velká Bíteš – zateplení reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004295 (dále jen „OPŽP“) a stavba 2 
Evropskou unií – Evropskými fondem pro regionální rozvoj v rámci 46. výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu, specifický cíl 2. 4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení s názvem „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ reg. Číslo 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956 (dále jen „IROP“). Příkazník bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou 
aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci OPŽP a IROP. 

II.9. Pro účely této smlouvy jsou použity a vymezeny následující pojmy: 
• zhotovitel – je dodavatel stavby – stavebního díla 
• objednatel – Město Velká Bíteš je ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem stavby 
• smlouva o dílo – SOD – je smlouva uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem na dodávku stavby  
• dílo – je dodávka stavby podle smlouvy o dílo 
• stavba je totéž jako dílo, tj. předmět smlouvy o dílo. V tomto případě se konkrétně jedná o stavbu 

„Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ 
• investor – Město Velká Bíteš – je podle smlouvy o dílo ve vztahu ke zhotoviteli objednatelem, podle 

příkazní smlouvy ve vztahu k příkazníkovi příkazcem 
• technický dozor stavebníka / investora – TDS – je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě 
• koordinátor BOZP – je funkce, kterou zastává příkazník na stavbě 
• příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

(vyhláškou č. 230/2012 Sb.), tj. projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Revitalizace 
základní školy Tišnovská 115, Velká Bíteš“, zpracovaná projektantem STABIL s.r.o. v 04/2017 pod 
zakázkovým číslem 16146 zahrnující část 1 i část 2 v souladu s příslušnými právními předpisy zejména 
zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znění (dále jen 
„PROJEKT“, nebo také „projektová dokumentace“); 

• položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou 
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství (dále jen „ROZPOČET“). 

• Územní rozhodnutí o umístění a stavební povolení stavby, vydané městským úřadem Velká Bíteš odborem 
výstavby a životního prostředí se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš vydané pod č.j.: 
MÚVB/906/17/VÝST/URB, SPIS ZN. VÝST/224/2017/URB (dále jen „POVOLENÍ“). 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
III.1.  Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon inženýrských činností (dále též „inženýrská 

činnost“) při přípravě a realizaci stavby: 

„Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ 
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III.2.  Předmět smlouvy je výkon TDS při realizaci a dokončení stavby. 

III.3.  Předmět smlouvy je dále specifikován takto: 

III.3.1. Pro zajištění předmětu plnění podle odst. III.2. provede příkazník pro příkazce následující činnosti: 
• Předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště;  
• V průběhu realizace projednávání nutných technických změn projektové dokumentace, jejich 

posouzení z hlediska dopadu do ceny a termínu realizace díla a jejich předložení investorovi a 
uživateli k odsouhlasení. Řešení změn v souladu s Pravidly a zákonem o zadávání veřejných 
zakázek vč. vypracování všech dokumentů; 

• Kontrola a přebírání stavebních prací zhotovitele na základě kontrolního a zkušebního plánu (KZP 
zhotovitele); 

• Kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a výkazem 
výměr; 

• Kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu s ČSN a s nimi souvisejícími předpisy; 
• Kontrola stavebních prací, zda jsou prováděny v souladu se stavebním povolením; 
• Kontrola stavebního deníku; 
• Provádění zápisů do stavebního deníku; 
• Vedení kontrolních dnů a pořizování zápisů včetně jejich rozesílání e-mailem; 
• Kontrola soupisu provedených prací, které slouží jako podklad pro fakturaci včetně+ stvrzení 

správnosti svým podpisem; 
• Kontrola skutečných výměr oproti rozpočtu stavby; 
• Kontrola podkladů pro oceňování změn předmětu díla (vícepráce a méněpráce) na základě 

aktivního využívání rozpočtářských programů s databází RTS; 
• Pořizování fotodokumentace v průběhu realizace stavby; 
• Zajištění a protokolární předání a převzetí stavby; 
• Kontrola všech potřebných dokladů pro závěrečnou prohlídku stavby (PD skutečného provedení, 

listinné doklady, zkoušky, revize, atd.); 
• Dohled nad odstraněním vad z přejímky a kolaudačního řízení; 
• Aktualizace smluvních vztahů v průběhu výstavby v souladu se zákonem o veřejných zakázkách; 
• V součinnosti s investorem uplatňování práv ze smluvních vztahů v průběhu výstavby, podněty a 

návrhy na změny smlouvy v průběhu výstavby;  
• Ověření správnosti a oprávněnosti všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných 

podmínek smlouvy o dílo. Řešení změn díla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vč. 
zpracování všech potřebných dokumentů; 

• Kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 
dohodnutém termínu; 

• Předání investorovi k archivaci veškerých dokladů a dokumentace o stavbě pořízených v průběhu 
provádění díla. 

III.4. Předmětem smlouvy je dále povinnost příkazníka podrobně a včas informovat příkazce o všech závažných 
okolnostech a vyžádat si předem rozhodnutí příkazce o dalším postupu. 

III.5.  Činnost příkazníka podle této smlouvy bude ukončena „Protokolem o ukončení činnosti“ (dále jen „Protokol“). 
Protokol bude vyjadřovat uznání příkazce, že příkazník splnil předmět smlouvy, sjednaná činnost byla provedena 
v rozsahu daném touto smlouvou a k termínu podpisu protokolu byla ukončena. Protokol připraví příkazník. 

IV. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
IV.1. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. II.8. článku II. této smlouvy, zavazuje se 

Příkazník: 

• umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušnému krajskému oddělení Centra 



           

 

 
Příkazní smlouva         strana 4 

pro regionální rozvoj, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, 
Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům 
státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem, 

• vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící 
se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve 
zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem 
osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní 
finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 

• uchovávat odpovídajícím způsobem, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP, 
po dobu nejméně do konce roku 2028 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích 
dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

• při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto 
programu. Pravidla pro žadatele a příjemce jsou veřejně dostupná na http://www.strukturalni-fondy.cz a 
metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 je dostupný na 
www.http://www.mmr.cz. 

IV.2. Příkazník si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník se zavazuje, že 
poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv 
a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty stanované 
poskytovatelem dotace. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje 
zajistit u svých poddodavatelů. 

IV.3. Příkazník není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 
Příkazce. Příkazník není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Příkazce z titulu této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám Příkazníka za Příkazce. 

IV.4. Příkazník je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do 
uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Příkazce, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto 
dokumentům na vyžádání přístup. Příkazník se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných 
poddodavatelů. 

IV.5. Příkazce žádá na dílo finanční prostředky z OPŽP a IROP. V případě, že Příkazce neobdrží dotaci na realizaci díla, 
nastane situace, kdy buď 
a) Příkazce jako Objednatel stavby nebude schopen stavbu realizovat a tato smlouva uzavřená 

s Příkazníkem nenabude účinnosti nebo 
b) Příkazce jako Objednatel stavby bude schopen stavbu realizovat ve stejném či omezeném rozsahu do 

výše vlastních finančních prostředků, které bude mít k dispozici; v takovém případě objednatel omezí 
předmět plnění. 

Platnost v těchto případech končí uplynutím 1,5 roku od podpisu této smlouvy. 

V. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY 
V.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka příkazníka předložená příkazci jako zadavateli zakázky malého 

rozsahu ze dne ………………………. 

V.2.  Rozsah a charakter stavby je vymezen následujícími údaji: 
• Charakter stavby – rekonstrukce  
• Kategorie funkčních částí staveb občanských, bytových a zdravotnických 
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• Základní škola 
• IV. pásmo složitosti dle UNIKA 2017 
• Investiční náklady stavby   69 785 523 Kč bez DPH 

V.3.  Podkladem pro plnění předmětu smlouvy jsou podklady předané Příkazcem: 
• PROJEKT vč. výkazu výměr a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a POVOLENÍ v 1 vyhotovení 

(ROZPOČET, předá Příkazce Příkazníkovi neprodleně po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby) 
• návrh smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem  

(podepsanou smlouvu o dílo předá Příkazce Příkazníkovi neprodleně po podpisu smlouvy se zhotovitelem 
stavby) 

VI. DOBA PLNĚNÍ 
VI.1.   Doba trvání smlouvy, účinnost smlouvy 

VI.1.2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace a dokončení stavby. Příkazník bude činnosti 
podle čl. III. této smlouvy vykonávat od termínu podpisu smlouvy do doby splnění předmětu 
smlouvy dle čl. III. Přitom bude maximálně respektovat termíny předem písemně dohodnuté 
s příkazcem. 

VI.1.2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
následujícím po doručení oznámení Příkazce podle odst. XVI.1. této smlouvy Příkazníkovi.  

VI.2.  Termíny realizace díla jsou předběžně stanoveny takto: 

• Předpokládané zahájení realizace stavby – část plnění – oprava budovy 1 stavby 2 od  01/2018 

• Předpokládané ukončení realizace stavby -  část plnění – oprava budovy 1 stavby 2 do  08/2018 

• Zahájení realizace stavby – část plnění – realizace stavby 1 a stavba 2 na budovách (2) a (3)  

 nejpozději od 1.7.2018 

• Ukončení realizace stavby – části plnění – realizace stavby 1 a stavba 2 na budovách (2) a (3)  

 nejpozději do 30.4.2019 

• Realizace stavby bude probíhat za provozu školy. 

• Zadavatelem je předpokládán postup stavby / realizace částí takto:  

 
Nejprve se oddělí provoz budovy (1) od ostatních budov, a to provizorním zabedněním chodby ve 2.NP; 
Zrealizuje se oprava budovy (1) stavby 2. Po realizaci oprav se provoz školy nastěhuje do zrekonstruované 
budovy (1). Provede se provizorní provozní otvor mezi jídelnou a tělocvičnou. Zabednění chodby se ponechá a 
zrealizuje se současně stavba 1 (Zateplení) a stavba 2 (Odborné učebny a bezbariérovost) na budovách (2) a 
(3). Až poté bude demontováno zabednění na chodbě ve 2.NP a provede se zazdění provizorního otvoru mezi 
jídelnou a tělocvičnou. 

VI.3.  Termíny realizace plnění předmětu této smlouvy jsou předběžně stanoveny takto: 
• zahájení výkonu TDS   po podpisu smlouvy / předpoklad 01/2018 
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• předpokládané zahájení realizace stavby  01/2018 
• předpokládané ukončení celé realizace stavby 04/2019 
• předpokládané ukončení TDS   05/2019 
• sjednaná lhůta výkonu TDS      17 měsíců 

VII. MÍSTO PLNĚNÍ 
VII.1.  Místem plnění jsou plochy a prostory vymezené projektem. 

VIII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
VIII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. V.2. této 
smlouvy a pro dobu plnění podle odst. VI.3. poslední odrážka této smlouvy a činí celkem:  

 

….………………….,- Kč     cena bez DPH 
……………………,- Kč     DPH sazba 21% 

….…………………..,- Kč     cena vč. DPH 
 

slovy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. korun českých bez DPH 
 

VIII.2.  Daň z přidané hodnoty bude účtována ke každé platbě vždy v zákonné výši, která činí ke dni podpisu této 
smlouvy 21 %. Sazba DPH se může měnit v závislosti na legislativě. 

VIII.3.  Pokud nastanou v průběhu realizace předmětu smlouvy skutečnosti, které budou mít za následek rozšíření 
nebo zúžení rozsahu stavby, popř. rozšíření nebo zúžení předmětu podle této smlouvy nad rozsah sjednaný 
v čl. III., V. a VI. této smlouvy, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém budou nové 
skutečnosti zohledněny. 

VIII.5.  Činnost podle této smlouvy bude placena na základě faktur – daňových dokladů příkazníka, které budou 
vystaveny měsíčně zpětně. 

VIII.6.  Jednotlivé faktury – daňové doklady – budou obsahovat náležitosti stanovené podle příslušných zákonných 
předpisů a zejména o tyto údaje: 
• označení povinné a oprávněné osoby, adresy jejich sídla, IČO, DIČ, identifikaci podle OR 
• číslo smlouvy 
• reg. číslo projektu 
• číslo faktury 
• den odeslání a den splatnosti faktury 
• datum uskutečněného zdanitelného plnění 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu 
• označení předmětu plnění 
• fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH 
• rozpis dosud fakturovaných částek 
• razítko a podpis oprávněné osoby 

VIII.7.  V případě, že faktura – daňový doklad – nebude obsahovat náležitosti uvedené v odstavci VIII.6. této smlouvy, 
je příkazce oprávněný vrátit ji příkazníkovi na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci. 

VIII.8.  Cena uvedená ve faktuře bude rozdělena podle jednotlivých projektů. 

VIII.9.   Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, 
že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím doporučeném odeslání. 

VIII.10.  Správní poplatky, kolky, úhrady za právní pomoc, příkazcem vyžádané studie, odborné a znalecké posudky, 
případně jiné nepředvídané náklady vzniklé při plněné předmětu smlouvy, nejsou zahrnuty v ceně podle této 
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smlouvy a příkazník je bude příkazci účtovat samostatně. Potřebu těchto prostředků příkazník předem 
odsouhlasí s příkazcem. 

VIII.11.  V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace stavby, na níž příkazník vykonává podle 
této smlouvy inženýrskou činnost, z důvodů, které nebudou na straně příkazníka, má příkazník nárok na 
úhradu prokazatelně vynaložených nákladů. 

VIII.12.  Při přerušení nebo zastavení výstavby upraví smluvní strany dobu plnění, platební kalendář a případně cenu 
dodatkem ke smlouvě. 

IX. PLNÁ MOC 
IX.1.  Příkazce, jinak investor, (resp. objednatel ve vztahu ke zhotoviteli díla) uděluje tímto příkazníkovi plnou moc, 

aby podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění jednal při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. III této smlouvy 
jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci stavby a v jednáních se zhotovitelem, projektantem, s 
orgány a organizacemi, fyzickými nebo právnickými osobami. 

IX.2.  Příkazník bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce příkazce, jednat bude ve jménu a 
na účet příkazce. 

IX.3.  Příkazník je oprávněn jménem příkazce zastavit stavbu na přímý pokyn příkazce nebo v případě, že hrozí 
nebezpečí vzniku škody příkazci, nebo je ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků. 

IX.4.  Úkony takto uskutečňované zavazují příkazníka v plném rozsahu. 

IX.5.  Tato plná moc je platná ode dne podpisu této smlouvy a končí splněním předmětu smlouvy podle čl. III. této 
smlouvy. Příkazník plnou moc přijímá. 

IX.6. Příkazce vystaví příkazníkovi na vyžádání plnou moc jako samostatný dokument v potřebném počtu 
vyhotovení.  

X. POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 
X.1.  Příkazník bude při zabezpečování činnosti podle čl. III. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zejména je 

povinen zabezpečit dodržování příslušných technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní 
správy a dodržování obecně platných právních předpisů. Svoji činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu 
se zájmy příkazce a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a v souladu 
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy tak, aby bylo dosaženo účelu, kterého má být 
splněním předmětu smlouvy dosaženo.  

X.2. Příkazník se zavazuje oznámit příkazci prokazatelným způsobem všechny okolnosti, které zjistil při plnění 
předmětu smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

X.3.  Příkazník prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnost v rozsahu této smlouvy. 

X.4. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 
této smlouvy. 

X.5.  Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by 
mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 
neodpovídá příkazník za případnou škodu takto vzniklou. 

X.6. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat do 3 pracovních dnů. 

X.7.  Příkazník zajistí pravidelné informování příkazce o své činnosti a o plnění předmětu smlouvy ve lhůtách dle 
harmonogramu na pravidelných poradách nebo jiných schůzkách podle požadavku příkazce a odesíláním kopií 
důležité obchodní i jiné korespondence (zápisy, protokoly ap.) 

X.8.  V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a tento poruší 
závazek ze smlouvy, odpovídá příkazník stejně, jako kdyby závazek porušil sám. Příkazce nenese odpovědnost 
za případnou činnost jiných subjektů, které příkazník použil ke své činnosti ani nehradí náklady související s 
činností těchto subjektů. 
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X.9.  Příkazník je povinen archivovat veškeré doklady, zápisy a jinou dokumentaci, kterou získá v průběhu realizace 
stavby, a předat ji příkazci při podpisu protokolu o ukončení činnosti. 

X.10.  Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí podle této smlouvy i za 
škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

X.11. Příkazník odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s plněním záležitostí podle smlouvy v rozsahu stanoveném 
ustanoveními občanského zákoníku o náhradě škody. 

XI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE 
XI.1.  Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré podkladové materiály, projekty, dokumenty, listiny a další 

nezbytné informace, jež jsou nutné k včasnému a řádnému splnění předmětu této smlouvy. V případě 
nezbytnosti poskytne další materiály na základě písemného vyžádání příkazníka. 

XI.2.  Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi projektovou dokumentaci pro výkon jeho činnosti v jednou 
listinném vyhotovení. Současně se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi další doklady rozhodné pro plnění 
předmětu této smlouvy. Příkazník neručí za neplnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud 
neobdržel včas od příkazce potřebné podklady nutné k plnění těchto povinností. 

XI.3.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem ve věcech, které vyžadují spoluúčast příkazce, zejména 
se jedná o poskytnutí informací souvisejících s užíváním a provozováním budovaného stavebního díla. 

XI.4.  V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v případě potřeby v potřebném rozsahu na vyzvání 
poskytne příkazníkovi spolupráci při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, 
v průběhu plnění předmětu smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi do 7 kalendářních dnů 
od jeho vyžádání. Jmenovitou lhůtu sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které 
nemůže příkazce zajistit vlastními silami nebo u spolupůsobení, které nesnese odkladu. 

XI.5. Příkazce se zavazuje upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s předmětem smlouvy, na 
běh lhůt apod., majících vztah a vliv na včasné a řádné splnění této smlouvy a realizaci investiční akce. 

XI.6. Příkazce je povinen zúčastnit se jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany příkazce třeba schválit 
další postup prací ve smyslu této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen písemně nebo jiným 
prokazatelným způsobem oznámit příkazci místo a termín jednání nejméně 3 pracovní dny předem, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak.  

XI.7.  Příkazce se zavazuje účinně spolupracovat s příkazníkem při zaškolování obsluh uživatele a při předávání 
dokončeného díla nebo jeho částí do užívání. K zaškolení osob a k odsouhlasení technického řešení 
(dokumentace) určí příkazce písemně jmenovitě odpovědné pracovníky. 

XI.8.  Příkazce zajistí pro příkazníka možnost užívání 1 kanceláře v prostoru zařízení staveniště zhotovitele díla po dobu 
provádění inženýrské činnosti. 

XI.9. Příkazce prohlašuje, že osoby uvedené v čl. XII.1. jsou odpovědné za poskytnutí nezbytné součinnosti příkazce 
při plnění předmětu smlouvy. 

XII. POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI A ROZSAH JEJICH POVĚŘENÍ 
XII.1.  Pověření pracovníci příkazce: 

Starosta, místostarosta nebo rada města pověřen jednáním ve věcech smluvních 

Ing. Pavlem Bednářem pověřen jednáním ve věcech technických 

XII.2.  Pověření pracovníci příkazníka: 

………………………………. pověřen jednáním ve věcech smluvních  

………………………………. pověřen jednáním ve věcech technických (technický dozor stavebníka) 

XII.3.  Případné změny v pověření svých pracovníků mohou obě strany této smlouvy činit jednostranně bez souhlasu 
strany druhé. Tyto změny si obě smluvní strany vzájemně písemně oznámí. 
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XIII. ZÁRUKY ZA INŽENÝRSKOU ČINNOST 
XIII.1. Záruční doba na činnosti TDS podle této činí 60 měsíců. Běh záruční doby počíná dnem následujícím po dni 

předání a převzetí stavby. 

XIII.2. Příkazník ručí za kontrolu kvality provedení díla zápisem o provedené kontrole ve stavebním deníku a podpisem 
TDS tohoto zápisu. 

XIII.3.  Pokud dojde k poruchám na částech díla, které příkazník v průběhu výstavby ověřil a kvalitu potvrdil zhotoviteli 
zápisem do stavebního deníku, nese příkazník odpovědnost za takto vzniklé škody příkazci za předpokladu, že 
bude znaleckým posudkem prokázáno, že porucha byla způsobena nekvalitním provedením díla a příkazník jí 
mohl kontrolou předejít. Znalecký posudek uhradí příkazník v případě, že jeho zavinění bude prokázáno. V 
případě, že zavinění příkazníka prokázáno nebude, uhradí znalecký posudek příkazce. 

XIII.4.  Příkazník neručí za skryté a výrobní vady materiálů použité zhotovitelem díla. 

XIII.5.  Příkazník ručí za dodržování předpisů pro financování stavby hrazené z veřejných prostředků, pokud 
financování v rámci své činnosti kontroluje nebo o něm rozhoduje. 

XIII.6.  Příkazník ručí svým podpisem na kontrolovaném podkladě pro fakturaci ze strany zhotovitele díla, že 
předložený podklad: 
• odpovídá ustanovením uzavřené smlouvy o dílo 
• odpovídá skutečnému věcnému plnění na stavbě 
• obsahuje položky odpovídající smlouvě o dílo  
• je početně správně vč. vyčíslené DPH 

XIII.7. Příkazník ručí za sledování plnění časového plánu stavby a zavazuje se, že neprodleně písemně upozorní 
příkazce na vzniklé disproporce.  

XIII.8. Příkazník zaručuje splnění předem písemně smluvených termínů dílčích plnění podle této smlouvy za 
předpokladu, že příkazce zajistí sjednané termíny svého spolupůsobení a spolupůsobení svých dalších 
smluvních partnerů. 

XIII.10. Příkazník je odpovědný příkazci za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě vzniku škody 
příkazci z důvodů neplnění nebo porušení povinností příkazníka, uhradí příkazník tuto škodu příkazci. K tomu 
účelu má příkazník uzavřenou pojistnou smlouvu u …………………………………………………………. č. 
…………………………………………………………. pojištění odpovědnosti za škodu při zajištění služeb (pojistné plnění 
…………………………………………………………. Kč) minimálně 2.000.000 Kč. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
XIV.1.  Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhým smluvním 

partnerem nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu svého smluvního partnera, ani tyto informace 
nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. To neplatí v případě poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

XIV.2.  V případě, že dojde z důvodů neležících na straně příkazníka k zastavení stavby, odstoupení od smlouvy se 
zhotovitelem, provedení nového výběru zhotovitele a opětovné zadání veřejné zakázky na zhotovení stavby, 
nebo dojde k jiným skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivní rozsah činnosti příkazníka podle této 
smlouvy, zavazují se smluvní strany zohlednit výše uvedené skutečnosti v dodatku ke smlouvě, kterým bude 
upraven rozsah předmětu díla, cena a termíny plnění. 

XIV.3.  Příkazce souhlasí, aby příkazník umístil na viditelném místě v prostoru stavby poutač s údaji o příkazníkovi, 
jako organizaci provádějící na stavbě inženýrskou činnost. 

XV. VÝPOVĚĎ SMLOUVY 
XV.1.  Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou formou bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 

měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. 
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XV.2. V případě výpovědi smlouvy obě smluvní strany společně provedou a odsouhlasí inventarizaci provedených 
úkonů podle příkazní smlouvy a jejich ocenění alikvotní částkou z ceny za předmět smlouvy. Tuto částku 
příkazce uhradí příkazníkovi na základě příkazníkem vystavené faktury nejpozději do 14 kalendářních dnů po 
doručení faktury příkazci. 

XV.3. V případě, že dojde k výpovědi smlouvy vrátí příkazník příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím 
ukončení veškeré podklady poskytnuté mu k zabezpečení předmětu smlouvy. 

XV.4.  O povinnostech příkazce a příkazníka v případě výpovědi smlouvy platí ustanovení § 2440 a 2443 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

XV.5.  Příkazce je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení 
v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.   

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XVI.1.  Příkazce písemně oznámí Příkazníkovi, že mu byla přidělena dotace, a že tedy bude předmět této smlouvy 

realizován (dále jen „oznámení“). Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv, a to po doručení oznámení Příkazce 
Příkazníkovi. V případě, že oznámení Příkazce Příkazníkovi nebude doručeno vůbec, smlouva nenabyde 
účinnosti a závazky smluvních stran podle této smlouvy nevzniknou. V takovém případě nemá Příkazník právo 
po Příkazci vymáhat plnění podle této smlouvy, ani Příkazcovi účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý 
zisk. 

XVI.2.  Obsah smlouvy je možno měnit po dohodě pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, které budou 
podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran. 

XVI.3.  Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy: 

příloha č. 1 – PROJEKT, SMLOUVA O DÍLO, POVOLENÍ, ROZPOČET 

XVI.4.  Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník. Smluvní strany prohlašují, že 
pověření pracovníci uvedení v textu této smlouvy jsou zmocněni k jednání ve smyslu platných předpisů. 

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na ….. zasedání rady města Velká Bíteš, 
konaném dne ……………... 201….. 

Ve Velké Bíteši dne ………......………..…… 201……  V …......................... dne .......................... 201….. 

……………………….................……… ……………………….................……… 

  za Příkazce za Příkazníka 

      Ing. Milan Vlček ……………………….................……… 

            starosta města ……………………….................……… 
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Příloha č. 1 této smlouvy 

PROJEKT, SMLOUVA O DÍLO, POVOLENÍ, ROZPOČET 
 
 
 
Projekt je nedílnou součástí této smlouvy, uložen u zadavatele. 
 
Rozpočet je zhotovitelem stavby oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 
Rozpočet bude předán Příkazníkovi po podpisu smlouvy s dodavatelem stavby. Stejně tak podepsaná 
smlouva o dílo na zhotovení díla. 
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