PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. SMLO-30/1073/OST/20/2017
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“),
mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Smlouva“):

1.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ 00085031
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: 19-1206774399/0800
Zastoupena: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162
Email: info@suspk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace
Ing. Antonín Jalůvka – statutární zástupce, Mgr. Josef Neumann, LLM – statutární
zástupce
Osoby

oprávněné

jednat

ve

věcech

technických:

Ing.

Jiří

Synek,

e-mail:

jiri.synek@suspk.cz
(dále jen „Příkazce”)
a
2.

DABONA s.r.o.
se sídlem:

Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO:

64826996

DIČ:

CZ64826996

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8953
právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

210189710/0300

zastoupen:

Drahoslavem Chudobou, jednatelem společnosti

kontaktní e-mail:

dabona@dabona.eu

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana“)

I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikovaných záležitostí příkazce

příkazníkem:
-

výkon

investorsko-inženýrské

činnosti

spočívající

v zajištění

a

dokončení

majetkoprávní přípravy pro realizaci dopravních staveb připravovaných Pardubickým
krajem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, včetně projednání záležitostí
s dotčenými vlastníky pozemků a zajištění podepsání příslušných smluv ze strany
dotčených vlastníků pozemků, (dále také jen jako „záležitosti“).
2.

V příloze č. 1 této smlouvy je uveden seznam dopravních staveb včetně přehledu

stavu rozpracovanosti majetkoprávní přípravy k jednotlivým stavbám spolu s popisem
problémů.
3.

Příkazník je povinen obstarat záležitosti ve vztahu k dopravním stavbám, u kterých ke

dni uzavření této smlouvy nebyla s vlastníky dotčených pozemků uzavřena smlouva o
podmínkách provedení dopravní stavby či jiná smlouva způsobilá jako podklad pro podání
příslušného návrhu na stavební úřad pro uzemní a stavební řízení, a to v termínech
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
4.

Příkazník je povinen dle této smlouvy zajistit osobní projednání konkrétních návrhů

smluv s dotčenými vlastníky pozemků, zapracovat případné požadavky dotčených vlastníků
do smluvních ujednání, a to po jejich předchozím odsouhlasení ze strany příkazce, a zajistit
podepsání příslušných smluv těmito vlastníky. Příkazce se zavazuje k tomuto poskytnout
nezbytnou součinnost, konkrétně zejména zajistit možnost konzultace jednotlivých případů
s Pardubickým krajem, odbor majetkový stavebního řádu a investic. Dále se příkazce zavazuje
poskytnout příkazníkovi součinnost při projednání záležitostí se státními organizacemi.
5.

Konkrétní návrhy smluv včetně požadovaných smluvních typů budou příkazníkovi

poskytnuty po uzavření této smlouvy a budou vycházet ze vzorů Pardubického kraje.
6.

V případě, že bude požadováno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

(služebnosti), je příkazník povinen zajistit projednání návrhu smlouvy se všemi účastníky
smlouvy na straně povinného ze zřizované služebnosti, zapracování jejich případných
požadavků, a to po jejich předchozím odsouhlasení ze strany příkazce, a zajistit odsouhlasení
smluvních ujednání ve formě podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) všemi
účastníky smlouvy na straně povinného ze zřizované služebnosti.
7.

Příkazník je rovněž povinen v rámci obstarání záležitostí vyhledat neznámé vlastníky

pozemků (neznámý pobyt, neprojednané dědictví atd.), a to např. na obecním úřadě, matrice
posledního bydliště, v pozemkových knihách, státních oblastních archivech, formou dotazu
nebo podnětu soudu k projednání dědictví. Příkazce se za tímto účelem zavazuje poskytnout

nezbytnou součinnost, konkrétně zajistit možnost získat údaje z centrální evidence obyvatel
ve spolupráci s Pardubickým krajem, odbor majetkový stavebního řádu a investic.
8.

Příkazník je povinen předat následující výstupy:
-

soubor smluv podepsaných jednotlivými vlastníky pozemků o podmínkách provedení
konkrétních staveb, popř. kupních smluv, smluv o zřízení věcných břemen
(služebností), či jiných smluv, způsobilých pro podání na stavební úřad pro uzemní
řízení a stavební řízení, a to ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

V případě, že po vyčerpání všech zákonných možností nedojde k udělení souhlasu či
k podepsání smlouvy ze strany vlastníka pozemku k provedení konkrétní stavby, příkazník
předá:
-

kompletní dokladovou dokumentaci, včetně zákonných příloh a návrhu žádosti na
zahájení vyvlastňovacího řízení k odejmutí vlastnického práva či omezení vlastnického
práva způsobilá k podání na příslušný vyvlastňovací úřad, a to ve lhůtách uvedených
v příloze č. 1 této smlouvy.

9.

O předání a převzetí dokladových dokumentací bude sepsán předávací protokol,

podepsaný oběma smluvními stranami.
10.

Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce.

11.

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti sjednanou

odměnu.
II.
Odměna
1.

Odměna příkazníka bude vypočtena jako součin skutečně odpracovaných hodin

v rámci pokynů příkazce a předmětu této smlouvy a hodinové sazby, která činí 780,- Kč bez
DPH. K ceně bude připočtena DPH.
2.

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazku.
3.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4.

Odměna bude příkazníkovi hrazena na základě účetního a daňového dokladu, (dále

jen „faktura“), a to po předložení požadovaných výstupů dle ust. čl. I., odst. 8 této smlouvy ve
lhůtách dle přílohy č. 1 této smlouvy a po podpisu předávacího protokolu dle ust. čl. I., odst. 9
této smlouvy oběma smluvními stranami.
5.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Nebude-li

faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury příkazci.
6.

Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

c) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
d) dodržovat závazné právní předpisy,
e) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.
2.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
3.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám,
a to ani po skončení účinnosti této smlouvy.
4.

Příkazník je povinen příkazci průběžně úplně a pravdivě podávat zprávy o postupu

obstarávání záležitosti a jeho výsledcích, a to v podobě písemné zprávy o činnosti,
předkládanou příkazci jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce za měsíc předchozí.
5.

Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti třetí osobě. Za její činnost však odpovídá

příkazci tak, jako by ji vykonával sám.
6.

Obě smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění ze závazku, zřízeného touto

smlouvou, potřebnou součinnost.
IV.
Doba trvání příkazu
Příkazník je povinen obstarat záležitosti ve lhůtách uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
V.
Odstoupení od smlouvy
1.

Příkazce má právo od této smlouvy odstoupit:

-

pokud se prohlášení příkazníka, které je přílohou č. 2 této smlouvy (prohlášení a
záruka integrity), ukáže být nepravdivým anebo jestliže příkazník poruší povinnosti, ke
kterým se v prohlášení zavázal, po uzavření této smlouvy,

-

pokud příkazník nepostupuje v souladu s touto smlouvou a nezjedná nápravu do 15
kalendářních dnů od výzvy příkazce,

-

pokud se služby příkazníka, resp. předmět plnění dle této smlouvy, stanou zjevně
nepotřebnými nebo nadbytečnými, nebo

-

bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí).

2. Příkazník má právo od této smlouvy odstoupit:
-

v případě, že příkazce bude opakovaně (nejméně dvakrát po sobě) v prodlení
s úhradou odměny, po dobu delší než 30 dnů.

3.

Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení

strany odstupující druhé straně doručeno.
4.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či

ustanovení zákona, je příkazník povinen předat všechny dokumenty, které od příkazce
obdržel a všechny rozpracované výstupy dle ust. čl. I., odst. 8 této smlouvy.

VI.
Smluvní pokuta
V případě, že příkazník nepředá příkazci požadované výstupy dle ust. čl. I. odst. 8 této
smlouvy ve stanovených lhůtách, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,Kč za každý započatý den prodlení.
VII.
Závěrečná ujednání
1.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma

stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a
účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
2.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé

smluvní straně.
3.

Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré

údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za
důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v
rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatíli se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

