
   

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
 
I. Smluvní strany: 

Horská služba ČR, o.p.s. 
sídlem: 543 51 Špindlerův Mlýn 260 
zastoupená Ing. Františkem Hadáčkem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú: 171922771/0600 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedený KS v Hradci Králové, sp.zn. O 113 
zástupce ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí 
díla Michal Klimeš 
dále jen „příkazce“ na straně jedné 
 
a 
 
Ing. Švecová Martina s.r.o 
sídlo Okružní 791/30, PSČ 793 95 Město Albrechtice 
IČ:/DIČ: 293 77 943 
tel. /email: 603 705 269, 554 620 019 / svecova.martina@tiscali.cz 
bankovní spojení/č.ú:  ČSOB a.s., 257384396/0300 
dále jen příkazník na straně druhé 
 
 
uzavřeli tuto příkazní smlouvu (dále také jen „smlouva“): 
 
 
II. Předmět smlouvy 

1/ Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce a na jeho účet obstará a zařídí záležitosti související     
s přípravou a realizací akce „stavební úpravy a modernizace objektu záchranné stanice Horské 
služby Ovčárna č.p. 273, stojící na pozemcích st.396/1 a st.396/2 v k.ú. Malá Morávka, obec 
Malá Morávka“ a příkazce se zavazuje zaplatit za tuto činnost odměnu dle čl. III smlouvy. 

    
2/ Rozsah činnosti: 

− spolupráce s příkazcem při určení rozsahu a způsobu plánovaných oprav a modernizací, 

− předání staveniště vybranému zhotoviteli, 

− kontrola postupu výstavby-zda tato je realizována v souladu se stavebním povolením, 
s vybranou technologií oprav a modernizací, dokumentací, smlouvou o dílo a dodržování 
požadovaných technologických postupů, 

− kontrola všech částí dodávek v rámci celé stavby s důrazem na požadavky vysoké kvality 
prováděných všech prací, mj. také těch, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, 

− spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, 

− sledování postupu provádění výstavby dle uzavřené smlouvy o dílo a o postupu informovat 
příkazce, zejména v případech, kdy dochází k požadavkům na navýšení nákladů a k ohrožení 
termínu dokončení, 

− obstarání řádného průběhu zkoušek, přejímek a prověrek dodávek, které si příkazce vyhradil 
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ke kontrole, 

− kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, 

− kontrola a potvrzování změnových listů,    

− zajištění konání kontrolních dnů svolaných příkazcem, 

− sledování vedení stavebního deníku, 

− příprava podkladů pro převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby,  

− kontrola odstraňování vad a nedodělků, vyklizení staveniště,  

− příprava úplných podkladů k předání a převzetí stavby, účast na předávacím řízení stavby. 
   
 
III. Odměna a platební podmínky 

1/ Odměna za činnosti uvedené v čl. II. byla zjištěna na základě poptávky, dle nákladů stavby 
zhotovitele a dohodnuta ve výši 65 000,-Kč bez DPH.  

 
2/ Dohodnutá odměna bude uhrazena příkazcem na základě platebního kalendáře, dílčími fakturami 

příkazníka. Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů. 
     
     Platební kalendář: 
    1. úhrada – po předání staveniště                                             10 000,- Kč bez DPH  
    2. úhrada – po vydání kolaudačního souhlasu           55 000,- Kč bez DPH     
 
3/ Dohodnutá odměna za činnosti dle této smlouvy kryje všechny náklady příkazníka mimo úhrady 

příkazcem odsouhlasených obstarávaných věcí a poplatků souvisejících s zajištěním stavby.  
 
 
IV. Lhůty a místo plnění 

1/ Činnost podle čl. II této smlouvy bude zahájena předáním staveniště. 
Přepokládaný termín je 1.5.2019.  
Ukončení činnosti – po předání a převzetí ukončené stavby bez vad a nedodělků 
Předpokládaný termín je 30.7.2019  

2/ Místem plnění je stavba – stanice Horské služby Ovčárna č.p. 273. 
 
 
V. Spolupůsobení smluvních stran 
 
1/ Příkazce poskytne příkazníkovi: 
      - kompletní projektovou dokumentaci dle, které bude akce realizována  
      - kopii smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem vč. položkového rozpočtu.       
2/ K zastupování v technických záležitostech této smlouvy jsou určeny osoby: 

příkazce: Michal Klimeš, tel. 606 722 352  
příkazník: Ing. Martina Švecová, tel: 603 705 269 

3/ Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. 
4/ Příkazce je povinen včas informovat příkazníka o případných připravovaných změnách, nebo 

záměrech na stavbě.         
 
 
VI. Ostatní ujednání 

1/ Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vztahy jí založené ustanovení občanského 
zákoníku upravující příkazní smlouvy. 
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2/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strany obdrží po podpisu dvě 
vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
 
 
V Praze dne 2.5.2019                                     
 
 
 
 ..................................................                           .....................................................               
  Ing. František Hadáček                      Ing. Martina Švecová          
  příkazce                                                                příkazník 
 
 


