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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

  
uzavřená podle § 2430 a násl. ustanovení zákona nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 
o poskytování poradenských služeb  

(dále jen „smlouva“) 
 

„Regionální centrum transformace kalů na fosforečné hnojivo – sušení kalů, Rožná“  

–  

Výběr správce stavby  
 
 
 
Příkazce: 
 
Název:  SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO 
Sídlo:   Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ:  43383513 
IČ:  CZ43383513 
Zastoupený:  Předsedkyní předsednictva: Ing. Dagmar Zvěřinovou 
Kontaktní osoba:  Ing. Petr Bláha – investiční technik 
Tel.:  +420 777 615 215 
E-mail:   blaha@svkzdarsko.cz 
 
a 

 
Příkazník: 

 
Název:  SOFIS GRANT s.r.o. 
Sídlo:   Na Lysině 658/25, 147 00 Praha 4 
IČ:  02781336 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 223601 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s., č. ú. 2900572943/2010  
Zastoupený:   Jednatelem: Ing. Petrem Spilkou 
Kontaktní osoba:  Bc. Kateřina Danišová 
Tel.:  +420 775 727 793 

Email:     danisova@sofis-grant.cz 
 
(dále společně rovněž jako „smluvní strany“) 
 

 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu zadavatelských činností na uvedenou stavbu, a to 
v následujícím rozsahu: 
 

- Kompletní organizační a administrativní zajištění zadávacího řízení na službu – Výběr správce stavby. 
Součástí služeb budoucího správce stavy je i zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby v režimu 
dodávky na výkon a funkci. 

 
- Organizace výběrového řízení na správce stavby bude provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména se jedná o:  
 

• sestavení podrobných zadávacích podmínek vč. obchodních podmínek a jejich konzultace se zadavatelem,  

• kompletace zadávací dokumentace dle zákona a prováděcích předpisů,  
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• administrace výběrového řízení na správce stavby,  

• vypracování rozboru nabídek pro komisi k hodnocení,  

• asistence komisi pro hodnocení nabídek, 

• ukončení výběru dodavatele a zpracování návrhu rozhodnutí zadavatele, 

• zabezpečení veškeré dokladové agendy a postupů dle aktuálně platného zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek OPŽP a její předání 
příkazci k archivaci.  

 

Článek 2 
Povinnosti smluvních stran   

 
1. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění služby s potřebnou odbornou péčí a dbát jemu známých zájmů 

příkazce. Příkazník se zavazuje respektovat pokyny příkazce, při čemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je-li 
to nezbytné v zájmu příkazce, případně nemůže-li včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě příkazník 
neprodleně informuje příkazce o vzniklé situaci. 

 
2. Příkazce se zavazuje poskytovat během celé doby platnosti této smlouvy Příkazníkovi potřebnou součinnost. 

Zejména se Příkazce zavazuje, že na každém jednání o předmětu plnění dle této smlouvy, zabezpečí přítomnost 
a aktivní spolupráci svých pracovníků a předá Příkazníkovi veškerou stávající dokumentaci, která má vztah 
k řešeným problémům, zajistí přítomnost a aktivní součinnost zodpovědného pracovníka tak, aby mohlo být 
postupováno dle potřeba Příkazce. 
 

3. Příkazník se zavazuje předávat příkazci dokumenty a materiály vypracovávané v rámci plnění poradenských služeb 
v písemné či elektronické podobě na nosičích informací, které je příjemce schopen přijmout. 

 
4. Příkazník prohlašuje, že k poskytování poradenských služeb dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání 

a zajistí realizaci osobami odborně způsobilými. 
 
 

Článek 3 

Cena 
 

1. Cena za provedení služeb dle čl. 1, této smlouvy je stanovena ve výši 89 000 Kč (slovy: osmdesát devět tisíc 
korun českých) bez DPH, zvýšená o částku 18 690 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set devadesát korun českých), 
která odpovídá sazbě 21 % DPH, celkem tedy 107 690 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc šest set devadesát korun 
českých) včetně DPH. 
 

2. Cena za provedení služeb dle čl. 1, této smlouvy je rozdělena na dílčí části odměn takto: 
 

Předmět činnosti 
Cena bez 

DPH 
DPH 21% 

Cena celkem 
včetně DPH 

Zajištění výkonu zadavatelských    
činností na uvedenou stavbu 

 
Zpracování 
zadávací 
dokumentace 

39 000 Kč 8 190 Kč 47 190 Kč 

 
Organizace 
výběrového řízení 

50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč 

 
  Celkem 

 
89 000 Kč 

 
18 690 Kč 

 
 107 690 Kč 

 
3. Cena dle předchozího odstavce je pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy a pokrývá veškeré 

náklady příkazníka s plněním této smlouvy. 
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Článek 4 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí příkazníkovi cenu za plnění této smlouvy na základě příkazníkem 

zpracovaných dvou dílčích faktur, vystavených příkazníkem do 14 kalendářních dnů takto: 
 
a) Část odměny dle tabulky v řádku 1, odst. 1, čl. 3, této smlouvy, ve výši 39 000 Kč (slovy: třicet devět tisíc korun 
českých) bez DPH, zvýšenou o částku 8 190 Kč (slovy: osm tisíc jedno sto devadesát korun českých), která 
odpovídá sazbě 21 % DPH, celkem tedy 47 190 Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc jedno sto devadesát korun českých 
včetně DPH) příkazce uhradí příkazníkovi po řádném zpracování zadávací dokumentace a jejím odsouhlasením 
příkazcem.  
 
b) Část odměny dle tabulky v řádku 1, odst. 2, čl. 3, této smlouvy, ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) bez DPH, zvýšenou o částku 10 500 Kč (slovy: deset tisíc pět set korun českých), která odpovídá sazbě 
21 % DPH, celkem tedy 60 500 Kč (slovy: šedesát tisíc pět set korun českých včetně DPH) Příkazce uhradí 
příkazníkovi po ukončení výběrového řízení, tzn. podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem nebo zrušení 
zadávacího řízení z pokynu příkazce, a to v jakékoliv fázi zadávacího řízení.  

 
2. V případě, že se příkazce rozhodne z jakéhokoliv důvodu od zadávacího řízení odstoupit a předmět této smlouvy 

dle čl. 1, této smlouvy, již bude příkazníkem zpracován nebo plněn, má příkazník nárok na odměnu ve výši dle 
článku 3, za jednotlivá dílčí plnění při zajištění výkonu zadavatelských činností (zpracování zadávací dokumentace 
a organizace výběrového řízení). 

 
3. Lhůta splatnosti faktury je stanovena v délce 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci. Veškeré platby 

budou probíhat výhradě v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

4. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané náležitosti, je Příkazce oprávněn 
jí do data splatnosti vrátit, s tím, že příkazník je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou faktury. Nová 14denní lhůta splatnosti pak běží ode dne 
vystavení opravené faktury Příkazci.  
 

5. Příkazce je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že práce nebyla řádně předána a převzata, má vady 
nebo faktura nemá náležitosti dané příslušnými právními předpisy.  
 

6. Příkazce neposkytuje zálohy. 

Článek 4 
Termíny plnění a místo plnění 

 
1. Příkazník zahájí činnost na základě této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy.  

 
2. Předmět plnění dle této smlouvy bude prováděno v sídle Příkazce, případně v sídle Příkazníka, po vzájemné 

dohodě smluvních stran. 
 

Článek 5 
Sankce 

 
1. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 

0,1% z ceny za realizaci příslušené zakázky, včetně DPH, za každý započatý den prodlení. Právo příkazce na 
náhradu škody zvlášť a v plné výši tím není dotčeno. 

 
2. V případě prodlení se zaplacením faktury je příkazce povinen uhradit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % 

z fakturované ceny za každý započatý den prodlení. 

 
Článek 6 

Ukončení smlouvy  
 

1. Ukončení plnění této smlouvy je stanoveno nejpozději do termínu uzavření smlouvy s vítězným uchazečem nebo 
ukončením zadavatelského řízení. 
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Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vzájemná práva smluvních stran a ostatní záležitosti, která nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 

příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Na příkazce se hledí jako na objednatele, na příkazníka pak jako na poskytovatele. 

 
2. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky a zástupci obou smluvních 

stran podepsanými dodatky 
 
3. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím 

soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto 
ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. 
 

4. V případě shora uvedeném se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 
ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být 
nahrazeno. 
 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 
 

6. Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

7. Příkazce si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za 

účelem registrace smlouvy je příkazník povinen poskytnout příkazci plnou součinnost a zároveň souhlasí se 

zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen příkazník 

předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu příkazci v zákonné lhůtě a v daném formátu. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost této 
smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění 
zajišťuje objednatel. 

 
 
 
 
 
 

Ve Žďáru nad Sázavou dne ………………..      V Praze  dne ……………………..  
 
 
         
                                                                                                                                             
     ……………………………….                ……………………………………… 
 Za příkazce                               Za příkazníka 
     Ing. Dagmar Zvěřinová                 Ing. Petr Spilka 
     Předsedkyně předsednictva                             Jednatel 
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