
Příkazní smlouva 

na technický dozor stavebníka 
     

uzavřená mezi: 

 

 1.  Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace  

      Čujkovova 25 

      700 30 Ostrava-Zábřeh                       

      zastoupeno Ing. Bc. Magdou Mertovou-ředitelkou 

IČ:     70631875 

DIČ:  CZ70631875 

Tel/fax : 596745477-80, 602761219 

e-mail : mmertova@cujkovova.cz 

- na straně jedné – 

( dále jen Příkazce) 

 

a 

 

2.   Ing. Michal Chovanec    

Bahno-příkopy 2444 

738 01 Frýdek-Místek 

zastoupen  Ing. Michalem Chovancem    

IČ :    70610231  

DIČ : CZ7004284958 

Bankovní spojení : Moneta bank, a.s. 

Číslo účtu :  159951879/0600   

Tel: 725360400 

e-mail : michal.chovanec@seznam.cz 

- na straně druhé – 

( dále jen Příkazník ) 

 

TÍMTO BYLO DOHODNUTO : 

 

      I. 

Předmět plnění zhotovitele 

 

Název akce : „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, zateplení stropů "  

 

Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonávat pro příkazce odbornou, 

obstaratelskou a poradenskou činnost vč. technického dozoru stavebníka pro jeho 

zamýšlený investiční záměr, a to „Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, 

zateplení stropů v půdním prostoru v objektech A a B Domova Čujkovova“, 

spočívající mimo jiné v:  

   - realizaci technického  dozoru stavebníka během provádění díla od předání    

     staveniště vybranému zhotoviteli, přes konání kontrolních dnů, koordinace postupu   

     prací ve smyslu požadavků investora, kontrola prováděných prací, kontrola věcné a      

     cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, kontrola těch částí   

    dodávek, které budou v dalším postupu zakryty, kontrola dokladů, které doloží      

    zhotovitel k odevzdání a  převzetí dokončené stavby atp. … až do převzetí   

    dokončeného díla investorem  (příkazcem). 



                   

II. 

     Termíny plnění díla 
 

Příkazník bude činnosti podle čl. I této smlouvy provádět:  

- od účinnosti této smlouvy, tj. od data jejího podepsání smluvními stranami. 

- do zhotovitelem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla příkazci, a to: 

        I.etapa     –  objekt A  do 15.12.2017 

        II. etapa  –  objekt B do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli v roce 2018          

 

III. 

    Podklady a spolupůsobení příkazce 
 

 Příkazce se zavazuje spolupůsobit při provádění díla následovně:  

 

1. Příkazce předá příkazníkovi včas a s dostatečným  předstihem veškeré nutné a dostupné 

podklady, týkající se zamýšleného díla v dostatečném časovém předstihu jako podklad pro 

možnost splnění jednotlivých fází dohodnuté činnosti  a další nutnou součinnost tak, aby 

příkazník mohl řádně plnit své povinnosti z této smlouvy.  

2. Příkazník se zavazuje uchovávat v tajnosti veškeré informace a skutečnosti týkající se 

příkazce a jeho oprávněných zájmů, získané v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i po 

skončení plnění této smlouvy.   

 

 IV. 

Cena prací 
 

Cena prací je smluvní a je stanovena dohodou stran  ve výši 25 000,-Kč měsíčně. 

                                                         

V. 

    Fakturace a platební podmínky  
 

1. Strany se dohodly na průběžné měsíční fakturaci. Fakturu příkazník předloží příkazci 

vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. 

2. Faktury jsou splatná do 14 dnů po jejím obdržení. V pochybnostech se má za to, že 

faktura  byla doručena třetího dne po jejich odeslání. 

3.  Platby provádí příkazce bezhotovostním způsobem na účet příkazníka. 

4.  Příkazník není plátcem daně z přidané hodnoty  

5.  Faktura musí obsahovat : 

            -označení, číslo 

            -název a sídlo příkazníka, IČO, DIČ 

            -název předmětu smlouvy 

            -bankovní spojení stran 

            -fakturovanou částku 

            -podpis oprávněné osoby 

-ostatní náležitosti daňového dokladu  

6. Pokud v průběhu plnění této smlouvy vzniknou okolnosti, které budou mít vliv na cenu a 

termíny plnění, zavazují se strany o těchto okolnostech jednat. 

7. V případě neovlivnitelných skutečností, které mohou nastat cizím zapříčiněním a      

příkazník je nemůže ovlivnit, posune se termín plnění díla bez sankce ze strany příkazce. 

Zároveň se příkazce zavazuje jednat s příkazníkem o částečné úhradě ceny provedených prací. 



 

VI. 

Způsob předání předmětu díla 
 

1. Práce je splněna na základě prokazatelného splnění předmětu této smlouvy a převzetím díla 

příkazcem.                                                       

VII. 

Řešení sporů 
 

1. Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku,     

výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředně související  

( dále jen spory ). 

2. Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. 

3. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, bude o sporných otázkách rozhodovat 

příslušný soud ČR.  

VIII. 

Všeobecná ujednání 
 

1.  Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a dnem podpisu druhé strany. 

2. Jakákoliv změna této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem této 

smlouvy a obě smluvní strany s ní musí souhlasit. 

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení této smlouvy obdrží příkazce 

a jedno příkazník.                      

4. Tato smlouva podléhá materiálnímu právu České republiky. 

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku 

vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného 

ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. 

neúčinného. 

 

 

V Ostravě, dne 15.8.2017                                                      Ve Frýdku-Místku, dne 15.8.2017  

 

 

 

 

------------------------------                                                                        -----------------------------                                                                                                            

 Ing. Bc. Magda Mertová                                                                         Ing. Michal Chovanec            

       Příkazce                                                           Příkazník  


