
Příkazní smlouva o provádění úklidu 

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů mezi těmito stranami: 

Městská část Praha 3 
sídlem Havlíčkovo nám. 7/900, 130 85 Praha 3 
zastoupená: Ing. Vladislava Hujová, starostka 
IČO: 00063517 
(dále jen „příkazce“) 

a 

Buči z.s. 

sídlem Koněvova 2430/162, 130 00 Praha 3 

zastoupené: Bc. Štěpán Kavur, předseda 

IČO: 22896163 

(dále jen „příkazník“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Příkazník je spolkem založeným s cílem zlepšit soužití národnostních menšin

s většinovou populací v České republice, zejména umožnit sociokulturně

znevýhodněným osobám, především příslušníkům romských komunit v Praze 3, trvalé

zaměstnání a tím pomoci vyřešit jejich nepříznivou sociální i životní situaci.

2. Příkazce má zájem o zajištění trvalého úklidu veřejných prostranství v oblasti blíže

vymezené dále v této smlouvě a současně pomoci příkazníkovi s plněním jeho cíle,

zejména s vytvářením pracovních míst pro znevýhodněné osoby.

II. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje provádět pro příkazce rajónový ruční úklid

veškerých hrubých nečistot a listí z chodníků a dále vozovek přiléhajících

k chodníkům v šířce jednoho metru, z rabátek stromů, pásů uliční zeleně, včetně

ručního metení mezi automobily a pod automobily, bude-li to technicky možné, a to

na území blíže vymezeném v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „činnost příkazníka“),

a příkazce se zavazuje za řádně konanou činnost příkazníka platit příkazníkovi

odměnu ve výši a za podmínek dle čl. V. této smlouvy.

2. Příkazník je povinen vykonávat činnost příkazníka v zájmu příkazce a dle jeho

případných pokynů.



III. 

Podmínky provádění příkazu 

1. Součástí příkazu je i povinnost příkazníka likvidovat odpad vzniklý činností

příkazníka. Příkazník se zavazuje doložit příkazci likvidaci odpadu dle předchozí věty.

2. Činnost příkazníka bude vykonávána od pondělí do pátku, mimo státem uznané

svátky, a to od 12:00 do 16:00 hod. Činnost příkazníka bude prováděna podle potřeby

každý den střídavě v jedné oblasti dle přílohy č. 1 této smlouvy.

3. Příkazník je povinen určit jednu fyzickou osobu, která bude vždy přítomna v místě

provádění činnosti příkazníka, a to v době dle předchozího odstavce a která bude

příkazníkem určena ke komunikaci s příkazcem (dále též „kontaktní osoba“).

Kontaktní osoba bude spolu s příkazcem koordinovat činnost příkazníka a přijímat

pokyny příkazce dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. Jméno a příjmení kontaktní osoby

včetně telefonického a e-mailového spojení oznámí příkazník příkazci bezodkladně po

podpisu smlouvy písemnou formou. Příkazník je povinen informovat příkazce o

harmonogramu činnosti příkazníka.

4. Kontaktní osobu může příkazník změnit po předchozím písemném oznámení příkazci.

IV. 

Doba příkazu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a to od 1.6.2018.

2. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět s výpovědní dobou v délce

jednoho měsíce, která skončí posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém byla výpověď příkazníkovi doručena.

3. Smluvní strany tímto sjednávají možnost výpovědi příkazu příkazníkem odchylně od

ust. § 2440 odst. 1 občanského zákoníku, s tím že příkazník je oprávněn příkaz

vypovědět pouze s výpovědní dobou šesti měsíců, která končí posledním dnem

šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci doručena.

V. 

Odměna 

1. Odměna za příkazní činnost se stanovuje ve výši 30.000,- Kč měsíčně. Odměna je

splatná na základě faktury vystavené příkazcem v měsíci následujícím po měsíci, za

nějž je odměna fakturována. Splatnost faktury je povinen příkazník stanovit tak, aby

nenastala dříve než 14. den ode dne doručení faktury příkazci a zároveň dříve než 25.

den měsíce, v němž je faktura vystavena. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady

příkazníka spojené s prováděním příkazu.



2. Příkazce zaplatí příkazníkovi zálohu na odměnu za první měsíc výkonu příkazní

činnosti ve výši této odměny na základě zálohové faktury příkazníka se splatností do

1. týdne od podpisu smlouvy.

3. Nad rámec odměny poskytne příkazce příkazníkovi paušální příspěvek na úhradu

počátečních nákladů příkazníka spojených s plněním příkazní činnosti ve výši 40.000,-

Kč. Těmito náklady jsou zejména náklady na nákup pracovních pomůcek a vybavení,

jejich oprav a udržování, nájem a úpravy prostor pracovního zázemí, vč. pořízení

nábytku. Uvedený paušální příspěvek uhradí příkazce příkazníkovi na základě faktury

vystavené příkazníkem po podpisu této smlouvy. Splatnost faktury je povinen

příkazník stanovit tak, aby nenastala dříve než 10. den ode dne doručení faktury

příkazci.

4. Faktura dle tohoto článku smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §

29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude

obsahovat všechny takové náležitosti, je příkazce oprávněn fakturu neproplatit a před

uplynutím doby její splatnosti vrátit. Tímto vrácením faktury se zastavuje běh doby

splatnosti. Nová doba splatnosti začne běžet dnem doručení opravené či doplněné

nové faktury příkazci.

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je při plnění závazků z této smlouvy povinen zejména:

a) při likvidaci odpadu postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a obecně závaznou vyhlášku hl. m. Prahy č.

5/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a

systém nakládání se stavebním odpadem,

b) zajistit, aby veškeré práce byly prováděny takovým způsobem, aby co nejméně

negativně ovlivňovaly okolí (hlukem, prachem, ovlivněním dopravní situace, apod.) a

při provádění prací dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy

(např. požadavky na limitovanou hlučnost, prašnost, apod.).

2. Příkazce poskytne příkazníkovi k jeho žádosti součinnost, kterou po něm lze

spravedlivě požadovat a která je nezbytná pro řádné plnění povinností příkazníka dle

této smlouvy.

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran, pokud nejsou stanovena touto smlouvou, se

řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



3. Případné změny dohodnutých ustanovení této smlouvy budou po dohodě obou

smluvních stran provedeny výhradně ve formě podepsaných písemných dodatků, které

se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po třech vyhotoveních

obdrží příkazce a po jednom příkazník.

5. Přílohou této smlouvy jako její nedílná součást je specifikace území, na kterém je

příkazník povinen obstarat pro příkazníka provádění úklidu dle této smlouvy.

6. Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text

této smlouvy, případně její obsah a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany

Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré

informace uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne………………… V Praze dne…………………….. 

…………………………………         …..……………………………………….  

Ing. Vladislava Hujová, starostka Bc. Štěpán Kavur, předseda



Příloha č. 1 k příkazní smlouvě o provádění úklidu 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

Realizátor: Buči z.s.

Přehled oblastí: 

Oblast 1  

Korunní – lichá (severní) strana, Nitranská, Řipská, Perunova, Kolínská 

Oblast 2 

Bořivojova, Vlkova, Čajkovského 

Oblast 3 

Husitská (Trocnovská – Tachovské nám.), Jeronýmova, Kostnické nám – horní strana, 

Štítného, Krásova 

Oblast 4 

Jeseniova (Rokycanova – Ostromečská), Žerotínova (Ostromečská – Zelenky-Hajského), 

Roháčova (Ostromečská – Zelenky-Hajského), Domažlická (Koněvova – Jeseniova), 

Hájkova, Zelenky-Hajského 

Oblast 5 

Biskupcova (Zelenky-Hajského – Jeseniova), Viklefova, Buchovcova, Rečkova, Ambrožova 
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