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Smlouva příkazní 
podle §2430 a násl.  zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Smluvní strany: 
1. Město Uničov 
           (dále jen příkazce) 
           zastoupené  
           starostou města Mgr. Radkem Vincourem 
           IČ:   00299634        
           DIČ:                                CZ00299634 
           bankovní spojení:  
           číslo účtu:   
 
a 
 
2. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
           se sídlem v Olomouci, Tovární 41,  
          (dále jen příkazník) 
          zastoupená  
          generálním ředitelem společnosti  Ing. Martinem Bernardem, MBA 
          IČ:   61859575 
          DIČ:                                 CZ6185975 
          bankovní spojení:   
          číslo účtu:   
          společnost je zapsaná v OR u KS v Ostravě, odd. B, vl. 1943 
 
                                                        Článek I. 

Předmět smlouvy 
Smluvní strany se dohodly touto smlouvou na tom, že příkazník bude jménem a v zastoupení 
příkazce v roce 2019 uskutečňovat inženýrskou a investorskou činnost v rozsahu: 
Renoty   -   rekonstrukce šachet č. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27 
 

Článek II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1.  Práva a povinnosti smluvních stran vyplývají ze znění § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku.  Konkrétní doplnění a úprava těchto práv a povinností je dohodnuta 
v této smlouvě.  

 
2.  Příkazník má tyto další povinnosti a práva: 

a) Příkazník bude zajišťovat záležitosti, které jsou předmětem této smlouvy jménem 
příkazce a to na účet příkazce. 

b) Příkazník se bude moci v rámci svého pověření obrátit na další odborné subjekty 
ve věci technické pomoci jménem příkazce, a to na jeho účet, příkazník však i 
v takovém případě odpovídá, jako by jednal sám. 

c) Příkazník je povinen vyvíjet činnost dle této smlouvy s veškerou potřebnou od-
bornou péčí, řádně, včas, na profesionální úrovni a chránit zájmy příkazce. 

d) Příkazník bude provádět v rámci technického dozoru na stavbě věcnou a početní 
kontrolu postupu prací zhotovitele a jím vystavených dokladů pro placení. 

e) Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při zajišťo-
vání předmětu smlouvy, a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

f) Příkazník se zavazuje, že bude pravidelně příkazce informovat o svém postupu 
při zajišťování předmětu smlouvy. 

g) Veškeré údaje a informace poskytnuté příkazcem příkazníkovi v souvislosti 
s jeho činností bude příkazník považovat za důvěrné a zachová je v tajnosti. Pří-
kazník se zavazuje, že tyto údaje či informace nebude dále rozšiřovat, s výjimkou 
případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění této 
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smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na další odborné subjekty, na které 
se příkazník v rámci svého pověření obrátí. 

h) Při ukončení investorské činnosti předá příkazník příkazci k archivaci všechny 
doklady. 

 
3. Příkazce má tyto další závazky a práva: 

a) Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi informace, podklady a pomůcky po-
třebné k plnění závazků příkazníka. Příkazce přizve příkazníka ke všem závaž-
ným jednáním nebo příkazníkovi předá neprodleně zápis nebo informace o jed-
náních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

b) Příkazce je oprávněn na uvedené akci kdykoliv kontrolovat plnění této smlouvy 
příkazníkem. 

 
Článek III. 

Smluvní odměna 
Výkon veškeré inženýrské a investorské činnosti prováděné příkazníkem pro příkazce v roz-
sahu uvedeném v této smlouvě je podle vzájemné dohody za smluvní odměnu, která činí cel-
kem 20.000,- Kč. Smluvní odměna zahrnuje i náklady, které příkazník nutně nebo účelně vy-
naloží při plnění závazku dle této smlouvy. 
  

Článek IV. 
Úhrada a splatnost  

Úhrada smluvní odměny uvedené v článku III. této smlouvy bude provedena na základě po-
stupně vystavených faktur. Faktury jsou splatné do 14 dní ode dne prokazatelného převzetí 
příkazcem. Příkazce je při realizaci inženýrské a investorské činnosti dle této smlouvy osobou 
povinnou k dani a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH 
v platném znění. Ukončení fakturace bude provedeno nejpozději do 15. 12. 2019. Případné 
překročení rozpočtovaných nákladů je možné pouze s předchozím souhlasem příkazce. 
Prostředky určené k realizaci v roce 2019 vč. odměn dle čl. III. Této smlouvy jsou stano-
veny ve výši 300.000,- Kč. 

 
Článek V. 

                                                      Doba platnosti smlouvy 
Doba platnosti této smlouvy je stanovena ode dne podpisu této smlouvy do 31.12.2019 s mož-
ností jejího prodloužení. 
 

Článek VI. 
Doba plnění 

Příkazník se zavazuje, že činnosti podle této smlouvy pro vykoná v době odpovídající termí-
nům přípravy a realizace této akce, nejpozději však do 10.12.2019. Dodržení tohoto závazku 
je závislé od řádného a včasného spolupůsobení příkazce. 

 
Článek VII. 

                                                                   Zmocnění 
1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jej v rozsahu této smlouvy zastupoval při plnění inves-

torských činností. Jednání příkazníka zavazuje příkazce v plném rozsahu. 

2. Do týdne od uzavření této smlouvy vystaví příkazce a předá příkazníkovi samostatnou 
písemnou plnou moc. 

3. Příkazce se zavazuje, že v případě potřeby udělí příkazníkovi další plnou moc i k dalším 
úkonům, které budou potřebné k zabezpečení akce a to písemnou formou do 7 dnů po vý-
zvě příkazníka. 

 
Článek VIII. 

Další smluvní ustanovení 
1. Předmět plnění dohodnutý v této smlouvě je splněn řádným vykonáním činností, ke kterým 

se příkazník zavázal v této smlouvě. Závazky příkazníka dle této smlouvy končí spolu s 
platností této smlouvy. 
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2. Pokud nedojde k uzavření nové smlouvy pro následující kalendářní rok, příkazník předá 
příkazci veškeré podklady týkající se rozpracované a dokončené akce ve lhůtě do 60 dnů. 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 
1. V případě závažného a podstatného porušení podmínek této smlouvy má smluvní strana, 

která je takovým jednáním na svých právech dotčena, právo od smlouvy odstoupit. Nárok 
na náhradu případné škody tím není dotčen. 

2. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu příkazce nepo-
stoupí třetí straně Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zá-
jem ze Smlouvy vyplývající. 

3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména záko-
nem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory, které vzniknou mezi smluvními 
stranami z této smlouvy či v souvislosti s ní, budou řešeny především vzájemnou dohodou 
smluvních stran. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou je kterákoliv ze smluvních 
stran oprávněna daný spor předložit místně a věcně příslušnému soudu České republiky. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.  Smlouva se považuje za uzavřenou výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, 
a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně 
všech jejích náležitostí. 

6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou do-
datku této Smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami podepsanými na téže listině, 
a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jeho obsahu, včetně 
všech jeho náležitostí. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží příkazce a dva 
příkazník. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, plně porozu-
měly jejímu obsahu, ujednání obsažené v této smlouvě považují za ujednání závazná, která 
byla sjednána v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé hospodářské soutěže, a uzaví-
rají ji v dobré víře jako projev své svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 
V  Uničově dne                                           V  Olomouci dne  
 
Příkazce :                   Příkazník: 
 
 
 
 
 
 
 
  Mgr. Radek Vincour                       Ing. Martin Bernard, MBA 
       starosta města                                         generální ředitele 
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