
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 
 
 

Město Vodňany 
zastoupené starostou Václavem Heřmanem 
nám. Svobody 18 
389 01 Vodňany 
IČ: 00251984 
DIČ: CZ00251984 
,,příkazce" 

 
a 

 
Městské hospodářství Vodňany, spol. sr.o. 
zastoupené jednatelem Ing. l..'.udovítem Brehovským 
nám. Svobody 3 
389 01 Vodňany 
IČ: 25183222 
DIČ: CZ25183222 
,,příkazník" 

 
uzavírají tuto příkazní smlouvu: 

 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je úplatné obstarání správy nemovitých věcí (domů, pozemků a jiných 
staveb) včetně v nich umístěných a zabudovaných technických zařízení a zařizovacích 
předmětů. Seznam nemovitých věcí je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Příkazník je povinen pečovat o nemovité věci (dále i jen „objekty", ,,domy") s péčí 
řádného hospodáře, tj. udržovat je ve stavu vhodném k užívání, a aktivně předcházet vzniku 
škod. 

 

 
11. 

Rozsah činnosti příkazníka 

 
Činnost, ke které se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat dle oprávněných pokynů 
příkazce a obstarávat v těchto oblastech a rozsahu: 

 
A. oblast provozní 

 
a) vést a trvale aktualizovat technickou evidenci všech domů, bytů a nebytových prostor 

dle přílohy č. 1 Smlouvy 
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b) zajistit smluvně u oprávněných firem dodávku médií a servisní činnost nezbytně 
nutnou pro bezproblémový provoz domů, zejména dodávku studené vody, tepla, el. 
energie, plynu, včetně přepisů energií, 

c) zajistit pravidelné výměny vodoměrů, vést evidenci nových měřidel vody, tepla, 
podružných měření 

d) zajistit roční odečty vody , tepla, podružných měření 
e) zabezpečit pravidelné, příslušnými předpisy stanovené revize, kontroly a prohlídky 

výtahů, hasicích přístrojů, komínů, hromosvodů, společných televizních antén a 
dalších zařízení, u nichž je toto vyžadováno obecně závaznými předpisy a jinými 
nařízeními, a vést evidenci těchto revizí 

f) zajistit deratizaci, dezinfekci a dezinsekci společných prostor objektů dle přílohy č. 1 
Smlouvy, 

g) zajistit  funkční  osvětlení  společných  prostor,  zajistit  pravidelný  úklid    společných 
prostor domů a přiléhajících chodníků, 

h) zajistit předání a převzetí bytu či nebytového prostoru na základě uzavřené či 
ukončené nájemní smlouvy, v případě potřeby provést před předáním dalšímu 
nájemci nutné opravy prostoru, 

i) uplatňovat nároky na plnění vyplývající z pojistné události. 
 
B. oblast údržby a oprav 

 
a) zabezpečit běžnou údržbu a opravy objektů dle přílohy č. 1 Smlouvy, a to jak 

společných prostor domů, tak i bytů, v rozsahu povinností vlastníka nemovité věci, 
dále výměnu zařizovacích předmětů v bytech, přičemž je povinen postupovat dle 
směrnice příkazce o zadávání veřejných zakázek 

b) operativně zajistit odstranění nahlášených havarijních stavů, které brání řádnému 
užívání objektů, zejména poruch v dodávce tepla a teplé užitkové vody, přičemž je 
povinen se řídit ustanoveními čl. IV této Smlouvy. 

c) při provádění údržby a oprav vystupovat při jednání s dodavateli jménem příkazce 
d) předkládat příkazci ke schválení záměry uživatelů bytů a nebytových prostor na 

stavební úpravy, 
e) předložit vždy k 15.8. každého roku příkazci písemný návrh na technické zhodnocení 

či plánované opravy objektů, včetně předpokládaných finančních nákladů a časového 
harmonogramu, přičemž vyznačí priority; podrobný postup ve věci realizace 
schválené akce je uveden v příloze č. 2. 

f) podávat vždy k 30.6. každého roku příkazci písemnou zprávu o stavu objektů 
uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, na žádost příkazce podat tuto zprávu i mimo 
stanovený termín, a to do 15 dnů od doručení písemné žádosti příkazce. 

 
C. oblast ekonomická a organizační 

 
a) zajistit organizaci výběrového řízení na pronájem bytů a nebytových prostor dle 

postupů specifikovaných v příloze č. 2, 
b) zajistit uzavření nájemních smluv na byty a nebytové prostory, zajistit smluvně 

ukončení nájmu 
c) vést evidenci nájemců bytů (včetně všech osob v bytě bydlících) a nebytových prostor 
d) vést evidenci předpisů a plateb, poplatků z prodlení, pohledávek, zápočtů a kaucí 
e) pořizovat a párovat došlé platby, 
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f) upomínat a vymáhat úhrady plateb za užívání bytů a nebytových prostor, včetně 
plateb za služby spojené s užíváním bytu a nebytového prostoru; při opožděné platbě 
vymáhat poplatky z prodlení (penále), 

g) po marném uplynutí lhůty k zaplacení nájemného a poplatků z prodlení (penále) 
předkládat jménem příkazce návrhy na soudní vymáhání pohledávek a následně 
aktivně spolupracovat s právním zástupcem. 

 
D. oblast zajištění dodávky a rozúčtování tepla 

 
a) jednat jménem příkazce s dodavateli elektřiny, plynu a vody za účelem dodávky médií 

do kotelen ve vlastnictví příkazce a hradit příslušné zálohy, v případě potřeby připravit 
příkazci k podpisu smlouvy s dodavateli, 

b) vést měsíční  evidenci  výroby  tepla  a  zajistit  provádění  odečtů  k poslednímu  dni 
v měsíci 

c) evidovat dle měsíců náklady na výrobu tepla a TUV za účelem stanovení ceny tepla 
pro konečné odběratele 

d) evidovat revize a kontroly vybavení kotelen. 

 
E. oblast vyúčtování 

 
a) provádět rozúčtování tepla, teplé užitkové vody a ostatních služeb na jednotlivé 

nájemníky a jiné odběratele v souladu s platnými předpisy, včetně distribuce 
vyúčtování 

b) provádět zápočty nedoplatků s přeplatky, zajistit úhradu nedoplatků a odeslání 
přeplatků 

 
 

Ill. 
Práva  a povinnosti  příkazce 

 
1. Příkazce je povinen v případě potřeby vystavit příkazníkovi na jeho vyžádání plnou moc 

pro zastupování ve věcech spojených s plněním této smlouvy. 
2. Příkazce si vyhrazuje právo rozhodovat o nájemci bytu a nebytového prostoru v souladu 

se zněním v příloze č. 2 
3. Příkazce je povinen umožnit příkazníkovi přístup do všech částí objektů dle přílohy č. 1 

této smlouvy tak, aby příkazník mohl splnit povinnosti dle této smlouvy. 
 
 

IV. 
Krizové situace, havárie 

 
1. Za havárie jsou považovány takové situace, kdy je v ohrožení život, zdraví nebo majetek. 

Havarijní stav může nastat na elektrickém zařízení, plynovém rozvodu, vodovodním 
rozvodu, rozvodu tepla, výtahu , kouřových cestách atd. Za havárii je považován také 
požár a statická porucha. O haváriích vede příkazník evidenci. 

2. V případě nebezpečí pádu ledu nebo sněhu ze střechy objektu na přilehlé pozemky je 
příkazník povinen zajistit neprodleně zamezení přístupu na tyto pozemky a následně do 
48 hodin zajistit odstranění ledu a sněhu ze střechy. 
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3. Ve lhůtě do 1 hodiny od nahlášení havárie je  příkazník  povinen  provést  opatření 
zabraňující  dalšímu  vzniku škod především  u těchto  havarijních stavů: 

• prasklý  rozvod teplé a studené  vody 

• prasklé  rozvody  ústředního topení 
• ucpané nebo prasklé  odpadní  potrubí 
• netěsnost plynových rozvodů 

• zajištění  balkónů  a říms hrozících pádem 
4. Ve lhůtě do 6 hodin od nahlášení havárie je příkazník povinen provést opatření 

zabraňující dalšímu vzniku škod především u těchto havarijních stavů: 
• nefunkční  osvětlení  společných  prostor domu 

• ucpání  kouřové cesty 
• závady  způsobené  protékající  vodou  z rozvodů SV, TUV, topení, kanalizace 

5. Ve lhůtě do 24 hodin od nahlášení havárie je příkazník povinen provést opatření 
zabraňující dalšímu vzniku škod především u těchto havarijních stavů: 

• ucpání  střešního svodu 

• porucha výtahu 

• zasklení  a opravy zámků vchodových  dveří 
6. V době do 30 dnů od nahlášení havárie je příkazník povinen zajistit odstranění všech 

závad vzniklých v důsledku předcházejících havárií, pokud tomu nebrání objektivní 
důvody příkazníkem nezaviněné. 

 
 

v. 
Vedení  účetnictví 

 
1. Příkazce je jediným vlastníkem účtu, ke kterému se vztahují činnosti upravené touto 

smlouvou a příkazník má k tomuto účtu zmocnění nakládat s prostředky prostřednictvím 
služby profibanka. 

2. Příkazník vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí  
některá ustanovení zákona č. 563/1991  Sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů, 
pro   některé    vybrané    účetní    jednotky,   ve    znění    pozdějších    předpisů,    v souladu 
s vyhláškou č. 383/2009 Sb., o  účetních  záznamech  v  technické  formě  vybraných 
účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o 
požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o 
účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.  563/1991 
Sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších předpisů. 

3. Pravidelná měsíční účetní závěrka bude ukončena ze strany příkazníka nejpozději v den, 
který je uveden v MP/25/0EKO - Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů , 
který je dostupný na stánkách www.kraj-jihocesky  .cz 

4. Příkazník  vede příjmovou  a výdajovou pokladnu. 

5. Režim oběhu účetních dokladů je specifikován v příslušné směrnici  města  o  oběhu 
účetních dokladů. 
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VI.

Cenová ujednání o odměně příkazníka

Cena je stanovena dohodou ve výši 1.100.000 Kč vč. DPH ročně. Výše plnění bude hrazena
v jedné splátce, a to k 30.6. každého roku na účet příkazníka č.

VII.

Vymezení odpovědnosti

1. Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené prokazatelným neplněním či vadným
plněním povinností a pokynů příkazce, které pro něj vyplývají z této smlouvy.

2. Příkazník neručí za škody vzniklé stářím nemovitosti, živelnými pohromami, případně
vzniklé jako důsledek nedostatku finančních prostředků příkazce.

3. Příkazník taktéž neručí za škody způsobené třetími osobami, a to jak úmyslné , tak i
neúmyslné.

VIII.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva může zaniknout dohodou smluvní stran nebo písemnou výpovědí podanou
kteroukoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2. Při zániku smlouvy je příkaznik povinen upozornit příkazce na opatření k zabránění škod
způsobených nedokončením činností souvisejících s předmětem smlouvy a protokolárně
předat nemovité věci, včetně veškeré dokumentace, příkazci. Současně je v tomto
případě příkazník povinen provést vyúčtování činností spojených s předmětem smlouvy
nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, nabývá platnosti dnem podpisu obou
smluvních stran a účinnosti dne 1.5.2015.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny druhým smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného
souhlasu a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

3. V případě, že dojde ke změně vlastnických práv k nemovitým věcem , zanikají práva a
povinností příkazce k těmto věcem dnem změny vlastnických práv. Příkazník je povinen
bez zbytečného odkladu předat příkazci stavebně technickou a jinou dokumentací a
provést vyúčtování služeb spojených s nájemním vztahem. Současně je povinen
vypovědět uzavřené smlouvy s dodavateli služeb a upozornit příkazce na nezbytnost
uzavření nových smluv a na další skutečnosti, které by mohly ohrozit provoz nemovité
věci a bezpečnost osob.

4. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze písemně formou číslovaných dodatků.

s



5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou v této smlouvě výslovně 
upravena, se řídí zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé, svobodné 
vůle, prosta omylu, že byly s obsahem smlouvy seznámeny, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 

 

 
Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. 364 ze dne 27.4.2015. 

Ve Vodňanech dne:  

 
 
 

Václav Heřman 
starosta města 

 
 
 

Ing. L'udovít Brehovský 
jednatel 

 
 
 

Příloha: 
1. Seznam objektů 
2. Postupy při jednotlivých úkonech spojených se správou nemovitých věcí ve vlastnictví 

města 
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Seznam objektů Příloha  č. 1 
 
 

Obec  Ulice Č.p. bližší popis 

Vodňany 1 Husova 1  
Vodňany 1 nám. Svobody 3  
Vodňany 1 nám. Svobody 10  
Vodňany 1 nám. Svobody 14 zus 
Vodňany 2 Kodádkova 16  
Vodňany 1 nám. Svobody 18 1 NP 
Vodňany 1 nám. Svobody 19  
Vodňany 2 Žižkovo nám. 21 CSP 
Vodňany 1 nám. Svobody 21  
Vodňany 1 Mokrého 22  
Vodňany 2 Dr. Hainého 22  
Vodňany 2 Zeverovv sady 24  
Vodňany 2 Elektrárenská 28  
Vodňany 1 Mokrého 30  
Vodňany 2 Elektrárenská 32  
Vodňany 2 Elektrárenská 35  
Vodňany 2 Bavorovská 83  
Vodňany 1 Jiráskova 100  
Vodňany 2 nám. 5. května 110  
Vodňany 1 Jiráskova, Fů , SOU 116  
Vodňany 1 Jiráskova - poliklinika 116  
Vodňany 2 Parkánská 119  
Vodňany 2 Staropoštovská 162  
Vodňany 1 nám. Svobody 194 1 NP, MaG 
Vodňany 1 Písecká 200  
Vodňany 2 Tyršova 270  
Vodňany 2 Tyršova 273  
Vodňany 2 Kampanova 342  
Vodňany 2 Kampanova 343  
Vodňany 2 Stožická 417  
Vodňany 2 Kodádkova 476  
Vodňany 2 Kodádkova 477  
Vodňany 2 Kodádkova 478  
Vodňany 2 Kodádkova 508  
Vodňany 2 Kamoanova 509  
Vodňany 2 Kampanova 510  
Vodňany 2 Rechle 625 pionýrská základna 
Vodňany 2 Waldhauserova 754  
Vodňany 2 Budějovická 824  
Vodňany 2 Tylova 842 HZS, MP, JSDHO 
Vodňany 2 Kodádkova 845  
Vodňany 2 Smetanova 852  
Vodňany 2 Radomilická 886 COV předčištění 
Vodňany 2 Smetanova 902  
Vodňany 2 Zeyerovy sady 963 MěKS 
Vodňany 2 Bavorovská 1047 1 byt 
Vodňany 2 Výstavní 1128 1 byt 
Vodňany 2 Sídl. Škorna 1193  
Vodňany 2 Sídl. Škorna 1194  
Vodňany 2 Sídl. Škorna 1197  
Vodňanv 2 Sídl. Škorna 1220  
Vodňany 2 Sídl. Škorna 1223  
Vodňany 2 Sídl. Škorna 2110  
 
byty v SVJ     
Vodňany 915 Bavorovská  1 byt 
Vodňany 1032 Výstavní  1 byt 
Vodňany 1033 Výstavní  2 byty 

Vodňany 1034 Výstavní  1 byt 

Vodňany 1035 Výstavní  1 byt 

     



Příloha č.  2 
 
 

Postupy při jednotlivých úkonech u nemovitých věcí ve vlastnictví města ve správě příkazníka 
 

1. Pronájem bytů 
 

• příkazník převezme uvolněný byt a po technické stránce ho připraví k pronájmu 
• příkazník prostřednictvím odboru správy majetku a investic zveřejní na úřední  desce MěÚ a na 

svých webových stránkách záměr na pronájem bytů a po dohodě s odborem  správy majetku a 
investic určí datum konání výběrového řízení (jednání majetkové a bytové komise), zaměstnanec 
příkazníka je konzultantem komise a jako takový organizuje vlastní výběr nájemců dle pravidel 

• příkazník umožní případným zájemcům prohlídku bytu 
• po ukončení výběru připraví příkazník materiál pro jednání rady města a prostřednictvím odboru 

správy majetku a investic jej předkládá radě města 
• po schválení radou města zajistí příkazník podpis nájemních smluv a předání bytu novému 

nájemci, včetně všech souvisejících úkonů 
• v případě žádosti o ukončení nájmu, prodloužení nájmu apod. připravuje příkazník materiál  pro 

jednání rady města, který předkládá prostřednictvím odboru správy  majetku a investic, další úkony 
dle předchozího bodu 

 
2. Pronájem nebytových prostor 

 
• příkazník převezme uvolněný nebytový prostor a po technické stránce ho připraví k pronájmu 
• příkazník připraví pro jednání rady města materiál ohledně zveřejnění záměru na pronájem 

nebytového prostoru, po schválení rady města zajistí zveřejnění záměru na úřední desce MěÚ a na 
svých webových stránkách 

• příkazník umožní případným zájemcům prohlídku nebytového prostoru 
• při přihlášení jednoho zájemce připraví příkazník do rady města schválení nájemní smlouvy a 

prostřednictvím odbor správy majetku a investic ji předloží k projednání rady města, včetně návrhu 
výše nájemného. Po schválení radou města zajistí podpis nájemní smlouvy, převzetí prostoru a 
další náležitosti nájemního vztahu 

• při přihlášení více zájemců o nebytový prostor připraví příkazník do rady města návrh způsobu 
výběru nájemce a návrh výběrové komise 

• po schválení příslušného usnesení připraví příkazník výběrové řízení, po výběru nájemce připraví 
do rady města příslušný materiál a po jeho schválení provede uzavření nájemní smlouvy a předání 
nebytového prostoru se všemi náležitostmi 

 
3. Realizace oprav v předpokládané finanční výši nad 500.000 Kč a technická zhodnocení objektů ve 

správě příkazníka ( pozn.  jedná se akce, které budou  jmenovitě  zařazeny  do rozpočtu  města) 
 

• příkazník předá nejpozději do 15.8. návrh oprav a technických zhodnocení objektů na odbor správy 
majetku a investic, který návrh zapracuje do rozpočtu města 

• po schválení rozpočtu (odsouhlasení realizace akcí) zajistí příkazník projektovou  dokumentaci, 
včetně výkazu výměr plného i slepého, případně další podklady pro výběrové řízení, a předá k 
uskutečnění výběrového řízení odboru správy majetku a investic; účastní se prohlídky místa plnění 

• odbor správy majetku a investic po schválení výběru zhotovitele radou města zajistí uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a následně předá akci  k faktické  realizaci příkazníkovi, 
příkazník zváží nutnost externího technického dozoru investora (TDI), přičemž výběr osoby TDI a 
uzavření smlouvy s TDI zajisti příkazce dle vnitřních předpisů MěÚ.  


