Obec Kbelnice
IČO: 00578380
se sídlem Kbelnice 1, 506 01 Kbelnice
zastoupená: Bc. Filipem Smolíkem, starostou obce
(dále jen „příkazce“)
a
Ing. Igor Bálik
IKDS s.r.o. projekční kancelář
se sídlem Polní 638/1, 46001 liberec
IČO: 04875141 DIČ: CZ04875141
bankovní spojení: 273932268 / 0300
(dále jen „příkazník“)
(„příkazce“ a „příkazník“ společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.

Příkazce se na základě odborných znalostí a schopností příkazníka rozhodl pověřit jej obstaráním
záležitostí, specifikovaných dále v této smlouvě.

2.

Touto smlouvou se spravují právní poměry mezi příkazcem a příkazníkem, a to vymezením jejich
vzájemných práv a povinností, jež jsou obsahem závazku z této smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy
1. Příkazce touto smlouvou uděluje příkazníkovi příkaz obstarat záležitosti, specifikované v čl. II. odst.
2 této smlouvy, a příkazník se touto smlouvou zavazuje jednak vyvíjet příslušnou činnost směřující
k obstarání záležitostí příkazce, a jednak tyto záležitosti příkazce obstarat.
2. Smluvní strany se dohodly, že záležitostmi, jejichž obstarání, jakož i vyvíjení činnosti příkazníka
směřující k jejich obstarání, je předmětem této smlouvy, se rozumí komplexní poskytování služeb
(výkon funkce) stavebního technika-dozor, spočívající zejména v přípravě a kontrolní činnosti, vč.
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vedení kontrolních dnů, jednání s investorem ve věcech smluvních ( odpočty, přípočty, fakturace) a
technických při realizaci stavby „Rekonstrukce propustku u č.p.56 – obec Kbelnice“.

Článek III.
Povinnosti příkazníka
1. Příkazník se zavazuje plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého
prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitostí, jakož i takového, který se shoduje
s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit pouze v případě, že je to
prokazatelně nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
2. Příkazník se zavazuje postupovat v jednotlivých oblastech při obstarávání záležitostí dle čl. II. této
smlouvy s odbornou péčí a soustavným dodržováním termínů stanovených příslušnými právními
předpisy souvisejícími s předmětem této smlouvy a s plněním závazku z ní vyplývajícího. Současně
se zavazuje dodržovat právní předpisy související s předmětem této smlouvy.
3. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen
tehdy, když na něm příkazce trvá.
4. Příkazník se zavazuje podávat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu.

Článek IV.
Povinnost mlčenlivosti
1. Příkazník a příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při
plnění této smlouvy dozvěděl. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zániku této smlouvy. Povinnosti
mlčenlivosti může být příkazník zproštěn pouze písemným prohlášením příkazce.
2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na pracovníky příkazníka a na všechny další osoby, které
příkazník k plnění předmětu smlouvy se souhlasem příkazce pověřil. Příkazník je povinen zavázat
povinností mlčenlivosti všechny osoby, které mohou s podklady příkazce přijít do styku.

Článek V.
Povinnosti příkazce
1. Příkazce se zavazuje vytvořit příkazníkovi podmínky umožňující mu sjednaný výkonu činnosti, a
současně se zavazuje poskytovat příkazníkovi řádně a včas veškeré informace a podklady nezbytné
pro sjednaný výkon činnosti příkazníka.
2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi za provedení příkazu dle této smlouvy odměnu, jak
blíže specifikováno v čl. VI. smlouvy.
3. Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal, zavazuje se příkazce
vystavit příkazníkovi včas plnou moc, pokud příkazce nechce právně jednat sám. Tato plná moc
provedením příslušného jednání zaniká.
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Článek VI.
Odměna za provedení příkazu
1. Smluvní strany se dohodli, že odměna za provedení příkazu, kterou se příkazce zavazuje poskytnout
příkazníkovi za provedení příkazu dle této smlouvy, činí 1865 ,- Kč/ výjezd na kontrolní den (slovy:
tisíc-osmset-šedesát-pět-korun-českých) bez DPH. Příkazník není plátcem DPH.
2. Odměna za provedení příkazu dle předchozího odstavce tohoto článku ve výši 1865 ,- Kč/ výjezd na
kontrolní den (slovy: tisíc-osmset-šedesát-pět-korun-českých) bude za splnění podmínek dle této
smlouvy vyplacena příkazcem na základě vystaveného daňového dokladu se splatností vždy
nejpozději k 15. dni kalendářní měsíce následujícího po měsíci, v němž obstarával příkazník
záležitosti příkazce dle této smlouvy.
3. Příkazce poskytne odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník
porušil své povinnosti. To platí i v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník
nedal podnět.
4. Odměnu dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje hradit příkazníkovi na bankovní účet č.
273932268 / 0300, vedený ČSOB
5. V případě, že příkazník nezapočne řádně a včas plnit závazek vůči příkazcovi (tedy provádět stavební
dozor od zahájení provádění díla – Rekonstrukci propustku u č.p.56 – obec Kbelnice) může mu být
odměna krácena, popřípadě nevyplacena, po předchozím písemném upozornění.

Článek VII.
Zánik příkazu
1. Příkazník je oprávněn vypovědět písemně příkaz nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příkazci.
2. Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. To platí i tehdy, zanikne-li právnická
osoba, aniž má právního nástupce.
3. Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu, dokud
příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.
4. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl,
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
5. Příkazce má právo při hrubém porušení smlouvy příkazníkem dát výpověď ihned s okamžitou
platností. Odměna mu bude proplacena jen do data této výpovědi, a to jen za řádně odvedenou
činnost pro příkazce ve smyslu stavebního dozoru.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.
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2.

Tato smlouva nabývá vůči smluvním stranám platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.

3.

Tato smlouva, stejně jako práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

4.

Tato smlouva je sepsána ve dvou (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
vyhotovení obdrží jak příkazce, tak příkazník.

5.

Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány všemi smluvními
stranami. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nečiní neplatnou celou smlouvu.

6.

Pokud tato smlouva bude obsahovat takové ustanovení, které je v rozporu s platnou a účinnou
právní úpravou, tj. stane se neplatným či nevynutitelným rozhodnutím příslušného orgánu, anebo
bude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy, které nelze od
neplatného či nevynutitelného ustanovení oddělit, se smluvní strany vzájemně zavazují, že si
poskytnou součinnost při odstranění neplatného či nevynutitelného ustanovení a při nahrazení
neplatného či nevynutitelného ustanovení novým ustanovením, které svým obsahem a účelem
bude co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

7.

Veškerá korespondence, oznámení, sdělení či jiné dokumenty podle této smlouvy musí být
provedeny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně, nebo zaslány
doporučenou poštou. Jakákoli korespondence, oznámení, sdělení či jiný dokument, doručovaný
příslušné smluvní straně na základě této smlouvy, se považuje za řádně doručené této smluvní
straně okamžikem potvrzení převzetí, je-li doručován osobně, nebo desátý pracovní den po
odevzdání k poštovní přepravě, je-li zasílán doporučenou poštou.

8.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny přednostně
smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u věcně a místně
příslušného soudu v České republice.

9.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si tuto smlouvu před
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle
jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nezkušenosti, rozumové
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti a pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek, a
na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kbelnici dne:

V Kbelnici dne:

.....................................................
Příkazce

.....................................................
Příkazník

Starosta obce Kbelnice

Ing. Igor Bálik

Filip Smolík
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