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Příkazní smlouva

Odborné učebny ZŠ, Ostrava-Vítkovice

čl. !.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DlČ':C'ZOOS—154SI

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí l„ 703 79 Ostrava—Vítkovice

zastoupený: Richard Čermák 2 starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna. a.s.

astma—tu: _

(dále jen „příkazce“)

2. MS-projekce s. r.o.

se sídlem: Erbenova 509/3 Vítkovice 703 00 Ostrava

zastoupena: lng. Jaroslav llabrnal -_jednatel

IČ: 25872494

DIČ: CZ25872494

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. oddíl C. vložka 23576

bankovní spojení: Ceská s )ořitelna a. 5.

číslo účtu:

osoba oprávněnájednat ve věcech technických a realizace stavby: lng. Petr Hanko

Tel. / email: —

(dále jen „Příkazník“)

POZN.: Pokud je zhotovitelem fyzická osoba. neuvede v odst. 2 sídlo a obchodni rejstřík, ale místo podnikání a zápis do

jiné evidence. ve které je osoba zapsána,

čl. II.

Základní ustanoveni

l. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“): práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v čl. l této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření smlouvy. Smluvní stran) se zav'azujL Ze změny dotčených udaju oznámí bez prodlení písemně

druhé smluvní strane. Při ančnč identitikačních udaju smluvních stran včetně změn) účtu není nutné

uzavírat ke smlouvě dodatek.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Vítkovice

Přikazní smlouva

DJ Je li příkazník plátcem DPH_ prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. [ odst. 2 této smlouvy je

bankovnim účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPI I"). V případě změny účtu přikazníka je příkaznik povinen

doložit vlastnictví k novému účtu. a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústav u; je-

li příkazník plátcem DPH. musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomutojednání oprávněny.

Příkazník prohlašuje. že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

6. Účelem činnosti je poskytovat bez zbytečného prodlení stanoviska. budou—li písemně požadována

objednatelem či dodavatelem.

7. Zhotovitel bere na vědomí. že předmět díla je spoluňnancován z lntegrov aného regionálního

operačního programu.

UI

čl. |||.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazee. jeho jménem na jeho účet zabezpečit výkon autorského dozoru po

celou dobu realizace stavby „Odborné učebny ZŠ. Ostrava-Vítkoviee" (dále jen „autorský dozor').

Autorský dozor je specilikován v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2 V rámci výkonu autorskeho dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby.

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby.

e) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v

pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentace stavby. případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb_

d) posuzováni návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací

zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení teehnieko—ekonomických parametrů

stavby'. dodržení lhůt výstav by. popřípadě dalších údajů a ukazatelů.

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č 200/1994 Sb.. o zeměměřictví a o změně a

doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedenim. ve znění pozdějších předpisů).

l) vyjádření při požadavcích zhotovitele stav by na větší množství výkonů oproti projektové

dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby Z technického hlediska po celou dobu výstavby.

h) sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště. případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště. se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV).

i) účast na kontrolních dnech stavby,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části. včetně případného komplexního vyzkoušenL

účast na kolaudačníjednáni.

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

]) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

čl. IV.

Doba plnění

l. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace

stavby na písemnou výzvu přikazee a ukončen v okamžiku. kdy bude v souladu se stavebním

zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě

realizace stavby. nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

čl. V.

Odměna

l. Odměna za autorský dozorje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 93 O()().—— Kč
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Statutarnl město Ostrava

  
Příkazní smlouva

Městský obvod Vítkovice
[J

b.)

čl. VI.

DPll l9 530.—- Kč

odměna celkem včetně DPH l 12 530.-- Kč

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo učelně \ynaložcné při plnění jeho

závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

Odměnaje dohodnutajako nej vyše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouv y.

Je li přikázník plátcem DPl l. odpovídá za to. že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena v souladu

s platnymi právními předpisy: \ případě. že dojde ke změně zákonné sazby DPH. je příkazce povinen

k odměně bez DPH účtovat DPH v platné vyší. Smluvní strany se dohodly. že v případě změny vyše

odměny \ důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

Platební podmínky

l .

XJ
(JJ
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Smluvní strany se dohodly. že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat

jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné

zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uyedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

.le-li přikázník plátcem DPH. bude podkladem pro úhradu odměny faktura. která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními

předpisy. Neni lí přikázník plátcem DPH. bude podkladem pro úhradu odměny faktura. která bude mít

náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů a

náležitosti stanovené dalsimi obecně závaznými právními předpisy. Faktura musi dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce. lČ příkazce,

b) předmět smlouvy. tj. text „vykon autorského dozoru pro stavbu „Odborné učebny ZŠ. Ostrava -

Vítkov'ice"_

e) název a číslo projektu: Odborné učebny LŠ Ostrava - Vítkovice, reg.

('Z.06.2.67/0.0/().0/lg_l l6/00l3l03

d) označení banky a číslo účtu. na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného v ěl. [ odst. lje přikázník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat příkazce).

e) lhůtu splatnosti faktury.

D označení osoby. která fakturu vyhotovila. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

g) udaje daňového dokladu. které se týkají objednatele:

íslo:($<

.lako objednatel bude na faktuře uveden:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí l803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příjemce bude na faktuře uveden:

Městsky“ obvod Vítkovice

Mírové náměstí l

703 79 Ostrava-Vítkovice

1090845451

DIC: C200845451

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost. bude li chybně

vy'ůčtována odměna nebo DPll, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník

provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

příkazci.

Odměna za výkon autorskeho dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní. od kterého

bude v souladu se stavebním zákonem možne započít s trvalým užíváním stavby' (tj. bude vydán

kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámeni stavebnímu úřadu o

OSTRAVA ! !!
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Statutární rné-sto Ostrava

Městský obvod Vítkovice
  Příkazní smlouva

započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. V odst. l této smlouvy.

). Lhůta splatnosti fakturyje dohodou stanov ena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněně osoby nebo doporučeně prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazee provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je li příkazník plátcem DPH. příkazee uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109:1

zákona o DPH a hodnotu plnění odpov ídájíeí dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v

termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkaznika

vedený u místně příslušného správce daně v případě. že:

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců

DP] [“jako nespolehlivý plátce. nebo

b) přikaznik bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Příkazee nenese odpovědnost za případné penále ajine postihy vyměřené či stanovené správcem daně

příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPI—L tj. po datu splatnosti této daně.

čl. VII.

Práva a povinnosti příkazce

l. Přikazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její

realizace. resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních. kterých se příkazník

nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby. přejímacího řízeni stavby od zhotovitele a

závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s

právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů. doplňujících údajů. upřesnění vyjádření a stanovisek. jejichž potřeba vznikne v

průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednanem

oběma smluvními stranami.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti příkazníka
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(J
b)

Příkazníkje pov ínen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik

škody; a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě. že příkazee i přes upozornění

přikazníka na splnění pokynů trvá. příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakekoliv věci získané pro něho při své činnosti.

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí.

d) řídit se pokyny příkazce ajednat v jeho zájmu.

e) dodržovat závazné právní předpisy. technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a

organizací.

l) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti. které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.

&) poskytovat příkazci veškeré informace. doklady“ apod., písemnou formou.

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné

technické. bezpečnostní, zdravotnL hygienické a jiné předpisy; včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů přikazcc jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit.

jestližeje to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi po celou dobu realizace stavby.

Odborné učebny ZŠ Ostrava — Vítkovtce — výkon autorskeho dozoru
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Statutární město Ostrava

. , , .
Přikazní smlouva

Mestsky obvod Vitkowce

4. Přikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stav by a

osobou vykonávající činnosti technickeho dozoru stavebníka.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je příkazník

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby. a to bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje. že jakékoliv informace. které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy; nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy“. neposkytne třetím osobám.

7. Příkazník se nesmí účastnit sam či jako člen vytvořeného sdružení zadávacího řízení na realizaci

stavby. která je předmětem této smlouvy“. V opačném případě bere na vědomí. že se jedná o porušení

této smlouvy, které má za důsledek jeho (či účastníka. jehož je členem) vy loučení 7. takovéhoto

zadávacího řízení.

UI

čl. IX.

Povinnost nahradit škodu

l. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušny'mi ustanoveními občanského zákoníku. nestanoví—li tato

smlouvajinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu. která přikazci vznikne v důsledku vadného plnění. a to v plném

rozsahu. Za škodu se považuje i ujma. která příkazci vznikla tím. že musel vynaložit náklady v

důsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude li příkazník vykonávat autorsky dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci v

důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady). bude

příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mit na vlastní

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z

dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KC). s maximální spoluúčastí IO tis. Kč.

). Příkazníkje povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy včetně

případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci

pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění. jeho rozsah. pojištěna rizika. pojistné částky.

roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty“ nesmí by't starší

jednoho měsíce.

čl. X.

Sankční ujednání

]. Nebude-li příkazník vykonavat autorsky? dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy. zavazuje se

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěny" případ.

V případě. že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení

smluvně stanovené doby“ plnění (lhůty výstavby). zaplatí příkazei smluvní pokutu ve výši 0.2 % z

celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy. a to za každý i započaty den

prodloužení lhůty výstavby.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny“ sjednávají smluvní strany“ úrok 7. prodlení ve vy'ši

stanovene občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty“ zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom. zda a v jaké vy'ši

vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní

pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vy'ply'vajíeí z této smlouvy zanikne před jeho řádny'm

ukončením nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením

povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na

zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

[J

čl. XI.

Zánik smlouvy

]. Příkazceje oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
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2. Příkazceje oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. a to zejména v případě:

a) bylo li příslušným soudem rozhodnuto o tom. že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č.

182/2006 Sb.. o úpadku a zpusobech jeho řešení (insolvenční zákon). ve znění pozdějších

předpisů (ato bez ohledu na prav ní moc tohoto rozhodnutí):

b) podá li přikazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpov'ědi této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněně smluvní strany na

zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatku. které

budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originalu. přičemž příkazee obdrží tři

a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku

rozumí „nejpozději do 3 týdnú".

3. Statutární město Ostrava. městský obvod Vítkovice sděluje. že tato smlouva bude ve smyslu zákona č.

89/2012 Sb.. občanský zákoník. § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2

odst. |_ registrovaná v registru smluv. jehoz správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

6. Dle § 2 písm. e) zákona č 320/2001 Sb._ o Finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších

předpisfnje zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu tinančni kontroly.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků. originály

účetních dokladů a dalších dokladu vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let

od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektů provest kontrolu dokladů souv isejícíeh s plněním te'to Smlouvy.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

Zástupci smluvních stran. přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotoviteljedno vyhotovení.

čl. XIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § —11 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisu: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své l 19. schůzi

konané dne 4. 5. 2022 pod č. usn. 3157/RMOb-Vit/1822/119.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují. že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetli. porozuměli jejímu

obsahu. a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné. vážné a shodné vúle. nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek. na důkaz čehož připojují na závěr sve' podpisy.
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V Ostravědne: V Ostravě. dn

     za objednatele za zhotovitele

Richard Cermák Ing. Jaroslav Habrnal

' 'osta městského obvodu jednatel
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