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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Město Slapanice
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice, 664 51 Šlapanice 
zastoupené Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města 
IČO: 00282651 
DIČ: CZ00282651
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 23122641/0100 
(dále jen „phkazce“)

a

Ing. Petr Hlaváč
se sídlem Trávníky 1594/41, 613 00 Brno 
IČO: 665 58 239 
DIČ: CZ 6612151590 
č. účtu 710 654 0277/0100 
(dále jen „příkazník“)

Č I.  I
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce kontrolní a
poradenskou činnost ve věcech, týkajících se problematiky inženýrských sítí, odvodnění 
komunikací, zpevněných a nezpevněných ploch a především problematiky jednotné 
a dešťové kanalizace ve městě Šlapanice.

Cl. II
Trvání smlouvy, doba plnění a místo plnění

1. Závazek zřízený touto smlouvou se sjednává na dobu určitou. Činnost podle této smlouvy 
bude zahájena dnem 01.01.2022 a ukončena dnem 31.12.2022.

2. Před uplynutím sjednané doby lze smlouvu vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran jen ze 
závažných důvodů, to jen při prokazatelném neplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 měsíce. Výpověď musí být písemná. 
Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. Pro doručení platí fikce doručení, pro případ vrácení písemné výpovědi, určené 
do vlastních rukou, odeslané na adresu příkazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Neprodleně po doručení výpovědi je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a 
sdělit příkazci veškerá opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na 
straně příkazce. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2443 a § 2440 odst. 1 
občanského zákoníku.
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ČI. III
Povinnosti smluvních stran

1. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi písemná pověření potřebná k plnění předmětu 
smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi nezbytné výchozí podklady a informace, které by 
mohly plnění smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 
součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.

3. Příkazníkje povinen plnění, která jsou předmětem smlouvy, plnit osobně, poctivě a pečlivě 
podle svých schopností.

4. Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy 
příkazce. Příkazník vystupuje a jedná samostatně v rámci pověření dohodnutého 
s příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech záměrech příkazce tak, aby nebyly 
ohroženy zájmy příkazce.

6. Příkazník odpovídá za škodu, která by vznikla příkazci prokazatelným neplněním předmětu 
této smlouvy, jakož i za škodu vzniklou příkazci v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 
jednáním nebo opomenutím příkazníka.

7. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit 
na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž 
povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynu trvá, 
neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

ČI. IV
Odměna příkazníka a platební podmínky

1. Za činnosti, které jsou předmětem smlouvy, náleží příkazníkovi dohodnutá odměna ve výši 
600,- Kč (bez DPH) za každou hodinu provedené práce.

2. Odměna je splatná na základě faktury vystavené příkazníkem měsíčně. Přílohou každé 
faktury bude příkazcem odsouhlasený výkaz provedené práce. Splatnost faktury je 15 dnů 
od doručení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu je příkazník 
oprávněn vrátit příkazníkovi, který je povinen vystavit fakturu novou.

ČI. V
Závěrečná a společná ustanovení

1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Právní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení.

4. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a souhlasí s ním, a že smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru 
smluv.
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Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 6 , ,
Tato smlouva byla projednána a schválena na 101. schůzi Rady města Slapamce konané dne 
20 . 12.2021.

Ve Šlapanicích dne: 2021 V .......dne......./'¿z......2021
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