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Příkazní smlouva č. L32O2O

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2430 a násl. ustanovení obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

pro poskytování poradenských služeb, odborného vedení, managementu, monitoringu
a koordinace všech projektových činností souvisejících s přípravou, realizací a ukonČením

investiční akce (projektu) rrKanaliZaCe Vetká KraŠ"

ObjednateI:
Název:
právníforma:

Adresa:
lČ:

DlČ:

Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
Tel.:

E-mail:

(dále také,,příkazce")

Dodavatel:
Název:
Adresa:
Adresa korespondenčn í:

Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání:
lČ:

DlČ:

Bankovní spojení, č. účtu:
Tel.:

E-mail:

(d ále také,,příkazník" )

VZHLEDEM K ToMU, ŽE:

obec velká kraš
B0]" - obec
Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš

00635855
cZ00635855
t3t88o47 4/0300, ČsoB a,s.

lng. Zdeněk Zátopek, starosta obce
584 436 L4L
sta rosta @velka kras.cz

Construďion Energy Tech s.r.o.
Primátorská 296138,180 00 Praha 8

Donská 176113,101 00 Praha 10
Lenka Bartošíková
lng. kamil Šistar
01585096
czo1585096
t02332O394/63.00, Equa bank a.s,

6a2 451, L04
construction @en ergy-tech.cz

(A) Projekt ,,Kanalizace Velká Kraš" získal Rozhodnutí číslo 11,90400172 o poskytnutífinančních pro-

středků ze Státního fondu životního prostředív rámci výzvy číslo NPŽP 4/2019.
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obecVelká Kraš má zájem na úspěšné realizacitéto akce s podporou dotaČních prostředkŮ;

Zastupitelstvo obce Velká Kraš schválilo uzavřenítéto smlouvy na svém jednáníkonaném dne .27,..8 .2020
2020 pod usnesením č.,l1./,5.,...,;
příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil zá-

vazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily Či ome-

zovaly plnění jeho závazků.
příkazník je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. PřÍ-

kazník tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající

z uzavřené smlouvy a že neexistujížádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plněníjeho

závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušenížádného obecně závazného předpisu. Příkazník

současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a

realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjiště-

ní přistupuje k uzavřenípředmětné smlouvy.

l. předmět smlouvv
příkazník se zavazuje zajistit jménem a na účet příkazce poradenské Činnosti, odborné vedenÍ, ma-

nagement, monitoring a koordinaci všech níže uvedených činnostísouvisejících s administracíprojektu
vůči poskytovateli dotace v průběhu přípravy, realizace stavby a ukončením investiČní akce (projektu)

,.Kanalizace Velká Kraš",
příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za činnost příkazníka odměnu a to ve výši a za podmínek sta-

novených podle čl. lll.
příkazce se touto smlouvou zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou souČinnost.
příkazník se zavazuje při přípravě, realizaci a ukončení výše uvedené investiční akce, zajišťované pří-

kazcem, poskytnutí služeb k zajištění kompletního výkonu odborného vedení projektu, spoČÍvajícího

v následujících činnostech:
Administrace projektu vůči poskytovateli dotace při přípravě, prŮběhu a ukonČení realizace

Za hrnuje především násled ující rozsah ad ministrativn ích činností:

ai příprava podkladů pro podpis smlouvy s poskytovatelem

b) Zpracovánímodelu udržitelnosti
c) Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)

d) Manažerské řízenív průběhu realizace, průběžné žádostio platby poskytovatele, konzultace

změnových listů na SFŽP, hlídánítermínů, harmonogramu časového i finančního a jejich aktualizace

e) Provozní zprávy po realizace (5/10 let po realizaci)

ll. Doba platnosti smIouvv. termín a místo plnění
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva se uzavírá na dobu spojenou

s přípravnými činnostmi před zahájením i v průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby, zpracováním

žádosti o dotaci, přípravou realizace, realizacía ukončením investičníakce: .,Kanalizace Velká KraŠ".

Zahájení činností: nejdříve den po podpisu smlouvy, vždy však v termínu stanoveném příkazcem

v písemné výzvě.
Ukončení činností: po splnění všech činností definovaných v článku l, bod 4, v návaznosti na konečné

předání díla dodavatelem příkazci a po odstranění všech vad a nedodělků díla (stavby) popsaných

v přejímacím protokolu díla a po předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení projektu příkazníkem pří-

kazci.

Orientační dílčí termíny (odvisí od term ínu realizace, kolaudace atd.) :

Dle článku l, bodu 4, odstavce a): do LI|ZOZO (3 měsíce od podpisu smlouvy)

(D)

(E)
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Dle článku l, bodu 4, odstavce b): dtto

Dle článku l, bodu 4, odstavce c): do3/2022 (3 měsíce od kolaudace)

Dle článku l, bodu 4, odstavce d): (platby měsíčně do 7 dnů od schválené fakturace, zbývající

činnosti individuálně)
- Dle článku l, bodu 4, odstavce e): vždy do 30. 1. daného roku

Smlouva zaniká splněním závazkutouto smlouvou založeného, Splněnízávazku bude deklarováno Proto-

kolem o splnění zóvazku podepsaným příkazcem a příkazníkem.

Celková předpokládaná doba plnění: 20 kalendářních měsíců,

Místo plněníveřejné zakázky: velká kraš, sídlo příkazce, sídlo příkazníka,

lll. cena a platební podmínkv
úplatu za provádění činnosti dle článku l, bodu 4, odstavce a) této smlouvy sjednávají smluvní strany

dohodou ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

úplatu za provádění činnosti dle článku l, bodu 4, odstavce b) této smlouvy sjednávají smluvní strany

dohodou ve výši 20.000,- Kč bez DPH.

Úplatu za provádění činnosti dle článku l, bodu 4, odstavce c) této smlouvy sjednávají smluvní strany

dohodou ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

úplatu za provádění činnosti dle článku l, bodu 4, odstavce d) této smlouvy sjednávají smluvní strany

dohodou ve výši 10.000,- Kč/měsíc bez DPH.

úplatu za provádění činnosti dle článku l, bodu 4, odstavce e) této smlouvy sjednávají smluvní strany

dohodou ve výši 7.000,- Kč/zprávu bez DPH. Je možné nahradit při prvním provedení provozní zprávy

se zaškolením příkazce včetně, ve výši 12.000,- Kč a následně sije příkazce jiŽ zpracovává sám.

úplata bude činit měsíčně maximálně domluvenou částku, Odměna příkazníka zahrnuje veŠkeré ná-

klady příkazníka, které vynaloží při plnění svého závazku dle této smlouvy vČ, zisku. Nezahrnuje pouze

náklady, které vynaložil příkazník při plnění této smlouvy v zastoupení příkazce, tj, náklady, které by ji-

nak musel vynaložit příkazce sám, např., expertní a odborné posudky, drobné studie, zkouŠky, atd. VY-

naložení těchto nákladů je příkazník avizovat předem a jejich vynaložení musí příkazce schvá|it

v předstihu. Bez takového schválení není příkazník oprávněn tyto náklady nárokovat k Úplatě.

úplata bude příkazníkovi vyplácena v pravidelných platbách 1x za kalendářní měsíc,
příkazce je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění. Jestliže příkazce odmítne převzetí faktury

za uplynulé měsíční období, vyzve příkazníka k jeho opravě s uvedením dŮvodŮ pro odmítnutÍ.

V případě, že ani po opravě příkazce s fakturou nesouhlasí, bude o tomto sepsán zápis, v němŽ smluvní

strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, Příkazce uhradídle podmínek smlouvy tu Část Úpla-

ty, která není předmětem nesouhlasu.

Splatnost faktur je 14 dní od doručení do podatelny příkazce (v případě pochybností je příkazník odpo-

vědný za jednoznačné prokázání doručení faktury příkazci). Po tuto dobu není příkazce v prodlení se

zaplacením faktury.
Za den úhrady daňového dokladu je smluvními stranami považován den, kdy částka ÚČtovaná daňo-

vým dokladem bude připsána na účet příkazníka.

tv. práva a povinnosti příkazníka a příkazce
příkazník prohlašuje, že k plnění činností dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí

plněníosobami odborně způsobilými, Příkazník je v případě požadavku na doplnění dalších osob k plnění

činností, případně v případě požadavku na výměnu stávající odpovědné odborně zpŮsobilé osoby, povi-

nen tento požadavek předložit příkazci písemně s udáním důvodů; do doby získánívyjádření příkazce ne-

ní příkazník oprávněn požadované doplnění nebo změnu provést.

9,

10.
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příkazce se zavazuje vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka, pověřit Příkazníka Plnou mocík Pro-

vádění činností dle této smlouvy a poskytnout příkazníkovi souČinnost, potřebnou ke sPlnění jeho závaz-

ku.
příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě ustanovení §2 odst. 1 a ust. §4 zákona Č, 106l1,999

Sb, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k PŮsobnosti obci, Na

základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veŠkeré informace obsaŽené v této

smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při PoruŠenítéto

dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

příkazce předá příkazníkovi tyto podklady pro výkon jeho činnosti:

veškerou existující dokumentaci k přípravě projektu, související korespondenci, v PÍsemné i elektronické

podobě
veškerou komunikaci v elektronické i písemné podobě s poskytovatelem dotace

uzavřené smlouvy vztahující se ke stavbě, především pak smlouvu o dílo s dodavatelem nabídku vítězné-

ho uchazeče vč. nabídkového oceněného výkazu výměr
pokud se dodatečně vyskytne potřeba dalších podkladů či informací, příkazník bez zbyteČnóho odkladu o

jejich poskytnutí požádá příkazce, příkazce se zavazuje předat příkazníkovi dalŠÍ podklady a informace ne-

zbytné pro plnění smlouvy, které získá po jejím uzavření,
příkazník je povinen informovat příkazce o postupu pracía všech dŮleŽitých okolnostech, které s realizací

stavby souvisejí. příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o vŠech skuteČnos-

tech, které mohou mít vliv na činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy, rovněŽ je povinen bez zby-

tečného odkladu sdělit své stanovisko k otázkám důležitým pro postup příkazníka při plněníjeho úkolů,

příkazník se zavazuje postupovat při plnění svých závazkŮ s odbornou péČÍ a resPektovat PokYnY Příkazce,

při čemž od těchto se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, příPadně nemŮŽe-li

včas obdržet jeho souhlas. V takovém případě příkazník neprodleně informuje Příkazce o vzniklé situaci.

příkazník se zavazuje řídit se při výkonu činnosti dle této smlouvy pokyny příkazce, který je zejména

oprávněn svým pokynem určit a upřesnit rozsah a obsah činností prováděných Příkazníkem dle

smlouvy. příkazce tak svým pokynem může změnit či upřesnit rozsah Činnost dle Čl, l. této smlouvY,

příkazník je povinen činnostivykonávat s odbornou péčía v souladu se zájmy příkazce. Příkazník bude Při

výkonu své činnosti provádět aktivní a důslednou ochranu zájmů příkazce, předcházet konfliktŮm jejich

včasným podchycováním a řešením, uplatňovat odborně-teoretické a praktické zkuŠenosti a znalosti Pro-

cesu investičnívýstavby, prokazovat schopnost globálního pohledu na akci ve vŠech jejích souvislostech a

vazbách.
příkazník není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvY třetí osobě bez Před-

chozího písemného souhlasu příkazce.
příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvY Příkazce, věci,

které za něho převzal pří začátku a během plnění příkazní smlouvy.

Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňujířádné uskuteČněníČinnosti a Právních

úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění

těchto překážek,

v. odstoupení od smlouvv
Smluvní strany mohou před splněním závazku tuto smlouvu písemně vypovědět, a to Ve výPovědní

lhůtě 1 měsíce i bez udání důvodů. Výpovědní doba začíná běŽet od prvého dne měsíce následujícího

po doručenívýpovědi druhé smluvní straně.

Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit s okamžitou ÚČinností v příPadě Podstatného PoruŠe-

ní povinnosti stanovené touto smlouvou druhou smluvní stranou. Za podstatné PoruŠení smluvní Po-

vinnosti příkazníka se považuje vedle skutečností uvedených dále rovněŽ závaŽné poruŠení Povinnosti
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mlčenlivosti příkazníka nebo jednání příkazníka, které úmYslně PoŠkozuje Příkazce. Smluvní stranY se

propřípadodstoupeníodsmlouvydohodly,žepokládajízapodstatnéporušenísmlouvy:
a) bezdůvodné přerušení prací příkazníka, které je delší než 30 dní,

b) závažné porušení povinností příkaznika vyplývajících ztéto smlouvy nebo obecně závazných

předpisů, norem, pokynů příkazce,

méně závažné, avšak op.řou.ne nekvalitnía neodborné provádění prací příkazníkem,

zahájeníinsolvenčního rizunis příkazníkem o prohlášeníkonkursu na majetek příkazníka,

odepření součinnosti příkazce,'bez které není možné řádné PInění smlouvY' PřestoŽe bYl PřÍ-

kazce příkazníkem nu l.nožnort odstoupení od smlouvy písemně upozorněn'

pr"ii."r příkazce s úhradou faktury o více jak 30 dnů,

přerušenírealizaceo,.oj"t,unazákladěrozhodnutípříkazcenavícenež6měsíců
zmařeníúčelu smlouvy,

c)

d)

e)

f)

g)

h)

3,

4.

5.

v případě odstoupení od smlouvy ze strany mandanta z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl, v

odst, 1 písm. a), c), a e) této smlouvy uhradípříkazce příkazníkovi veškeré náklady spojené s plněním

předmětu smlouvy, a to Ote skutečně vynaloženého rozsahu činností,

v případě odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je příkazník povinen práce na plnění předmětu

smlouvyokamŽitězastavitsvýjimkoudokončeníúkonů,jejichžneuskutečněníbymohloznamenat

;,J;§}íoxl;i,:r:il§i:!: k řešení případných sporů vyvinou maximální snahu o dohodu. Pokud

dohody nebude dosaženo, je příslušným soudem obecný soud příkazce,

vl. smluvní pokutv
příkazník při prokazatelném nedodržení tilJ* n porušení vpostupu pracíza uPlYnulé měsíČní ob-

dobíuhradípříkazci,*luunipokutuvevýši500,-Kčzakaždýdenprodlení.
smluvní pokuta nemá vliv ná právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a ná-

hrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy nemá vliv na

§,i'#:':::H*,:i;Tijr1::',';. zaplacením faktur zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výŠi

0,05%z dlužné částky zakaždý den prodlení,

vll.závěrečná uiednání
v případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane *pl,tne či neúčinné, zůstávají ostatní

ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit nePlatné Či neúČinné Ustano-

vení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nej_

lépe obsahu a smyslu ustanovenípůvodního,

smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pruo podpisem přečetly a dále, že jsou seznámeny s jejím ob_

;ffi}?[iil'§t|noo,u, že tato smlouva může být měněna nebo doPlňována výhradně PÍsemně

formou dodatku a po vzájemné předchozí dohodě stran,

ostatníprávaapovinnostismluvníchstrantoutosmlouvouvýslovněneřešenáseřídípříslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů české republiky,

Smlouvajevystavenavčeskémjazycevedvouvyhotoveních,přičemžpřÍkazceipříkazníkobdržípo
jednom stejnopise.
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V Praze, dne 11. 8. 2020

Příkazník:

Le n ka Ba rtoš íkova, je d nate l
(tng. KamítŠištót< no zókladě plné moci)

KooRDl NAc§, REALlzAcE, KoNzULTAcE
VE STAVIB|,JtcTVí A ÉNÉBGETle E

lng. Kamil
šisla r

Digitálně podepsal
lng. kamil Šislar
Datum: 2020.08.21
13:26:41+02'00'
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Ve Velké Kraši, dne 28 .08 .2020

Příkazce:

,

lng. Zdeněk Zótopek, starosta obce
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