
 

 

 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Příkazce:  Město Sušice 
  Náměstí Svobody 138/I  
  342 01 Sušice 
  IČ : 00256129, DIČ: CZ 00256129 
  zastoupený Bc. Petrem Mottlem, starostou města 
 
 

Příkazník:     Way to Nature, s.r.o. 
  se sídlem:   
  Svatoplukova 1222/24 
  703 00 Ostrava - Vítkovice     
  IČ: 29246954, DIČ: CZ 29246954 

zastoupená Mgr. Jaroslavem Vašutem, jednatelem společnosti  
 

 
                      

II. Předmět plnění 
 

(1) Příkazce je stavebníkem stavby „Trailové stezky města Sušice v lokalitě  

     Sedlo, Záluží, Rok a Kalovy“ dle projektové dokumentace pro územní řízení     
     vypracované firmou Way to Nature, s.r.o., Svatoplukova 1222/24, 703 00    
     Ostrava - Vítkovice. 

 
(2)  Příkazník se zavazuje, že pro příkazce zajistí jeho jménem a na jeho účet výkon 

funkce Technického dozoru investora (dále jen TDI) spojený s realizací a 
uvedením do provozu výše uvedené stavby a spočívající v provedení prací a 
obstarání věcí a služeb v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 této smlouvy. 

 
. 
 

III. Povinnosti příkazníka 
 
(1)  Základním účelem činnosti příkazníka je včasné a kvalitní provedení předmětné 

stavby v souladu se schváleným projektem, rozhodnutími příslušných správních 
orgánů a vůlí příkazce. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti postupovat 
s vynaložením veškeré odborné péče, které je k dosažení tohoto cíle zapotřebí. 

 
(2)  Příkazník je povinen informovat příkazce o výsledcích všech provedených 

činností, kdykoli bude z jejich povahy zřejmé, že svým výsledkem mohou mít 
vliv na rozhodování příkazce v předmětné věci. Vyplyne-li možnost takovéhoto 
ovlivnění již ze samotné povahy činnosti, je příkazník povinen o ní příkazce 
informovat, bude-li to možné, již před jejím započetím. 

 

 



 

 

 

IV. Součinnost příkazce 
 
(1)  Příkazce se zavazuje, že poskytne příkazníkovi všechny informace potřebné pro 

výkon činností, které jsou předmětem této smlouvy, a že jej bude neprodleně 
informovat o všech, příkazníkovi dosud neznámých skutečnostech, které 
mohou průběh nebo výsledek těchto činností ovlivnit. 

 
(2)  Příkazce se dále zavazuje, že poskytne příkazníkovi veškeré relevantní 

písemnosti týkající se předmětu plnění příkazníka a vzniklé před uzavřením této 
smlouvy, zejména projektovou dokumentaci, rozhodnutí správních orgánů, 
smlouvy, zápisy apod. 

 
(3)  Příkazce bude vysílat na přejímací řízení svolané příkazníkem odpovědného 

zástupce pověřeného převzetím díla nebo jeho ucelené části. 
 
 

V. Postup a termíny plnění 
 
(1)  Příkazník započne vykonávat všechny činnosti tvořící předmět plnění této 

smlouvy dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
(2)  Závazek příkazníka končí dnem dokončení celé stavby a předáním vydání 

kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 
 
 

VI. Odměna a platební podmínky 
 
(1)  Příkazce se zavazuje, že vyplatí příkazníkovi odměnu za provedení činností 

uvedených v čl. II. odst. (2). 
 
(2) Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí  

148.000,- Kč,-   bez DPH. 
 
Odměna bude placena následujícím způsobem: 

 
 Čtyřmi splátkami (á 37.000,- Kč) v závislosti na průběhu stavby jako odměna za 

činnost spojenou s vykonáváním kontroly provádění díla při stavbě.  
 

Poslední splátka bude zaplacena po dokončení stavby, jako odměna za 
činnosti spojené s předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků. 

 
(3) Odměna nezahrnuje daň z přidané hodnoty, kterou příkazník uplatní podle 

zákona. Tato sazba činí 21% v okamžiku podpisu smlouvy. 
 

(4) Úhrada odměny bude prováděna poukázáním na běžný účet příkazníka,  na 

základě faktur s dobou splatnosti nejméně 15 dnů, které příkazník vystaví v 
souladu s touto smlouvou. 

 
 



 

 

 

VII. Smluvní pokuta 

(1)       V případě, že je v průběhu plnění této smlouvy příkazník v prodlení 
se splněním své povinnosti dle této smlouvy, tj. s výkonem funkce TDI 
smluveném rozsahu a době, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tato povinnost se nevztahuje 
na případy, kdy prodlení je způsobeno důvody, které neleží na straně 
příkazníka. 

(2)       Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen 
zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 
den z prodlení od data splatnosti faktury. 

(3)       Smluvní pokuta sjednaná dle odstavce (1) tohoto článku smlouvy je splatná do 
10 kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení 
této smlouvy, popřípadě každého oznámeného nedostatku. 
Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody. 

 

VIII. Závěrečná ujednání 
 
(1) Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. 
 

(2) Změna smlouvy je možná pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným 
oběma smluvními stranami 
 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

(4) Ve věcech, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se budou obě 
strany řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 

(5) Smlouva byla schválena radou města dne 2.7.2018, usnesením č. 455. 
 
 

V Sušici dne 23.7.2018                           V Ostravě dne 17.7.2018 
 
  

 
  

 

 

 

 

   

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

Za příkazce                                                Za příkazníka  
Bc. Petr Mottl, starosta                                  Mgr. Jaroslav Vašut – jednatel 
 
 
 
 

Za příkazníka 
Mgr. Jaroslav Vašut, jednatel 
 

  

Příloha č. 1: 
Nabídka na výkon TDI 

   



 

 

 

Příloha č. 1 
 

Popis činnost: 

 

  účast při předání staveniště od investora dodavateli, 
 

  kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti dodavatele, 
 

  kontrola oprávněnosti  fakturace dodavatele v souladu s požadavky investora,  
          uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby, 

 

  kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace, 
 

  kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších  
          závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu, 

 

  organizace kontrolních dnů stavby (min 1 x za 14 dnů), porad a jednání zástupců  
investora, 
 

  organizační zajištění předání a převzetí stavby od dodavatele investorovi v rozsahu  
           smluv o dílo, 

 

  kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí  
dodávek a prací zhotovitele, 
 

  spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu  
realizace díla. 
 

 

Poznámky k činnosti příkazníka: 

 

  Činnost příkazníka nezahrnuje provádění jakýchkoliv studií a GPS měření v terénu. 
 

  Příkazce poskytuje při činnosti TDI veškerou potřebnou součinnost a bere na vědomí,  
          že TDI neplní povinnosti stavbyvedoucího, mezi které patří zejména každodenní  
          řízení stavby. 

 

  Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek může dojít mezi příkazcem  
a příkazníkem na dohodnutou dobu k přerušení činnosti.   

    
    
    

    

    

    

    



 

 

 

 


