
Rekonstrukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02)

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavrena_ďe. S 2430 - S 2444 dílu 5, ^ddinj)rcariskeho_za_k_c_89/201_2_SlL^E!a!i1em^iien;

Článek l
Strany smlouvy

IČ 00241580
DIČ:

Přikazce
Obec Psáry
Pražská 137
252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta
tel. ; 241 940454
Zastoupená ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel. : 602754834
(dále jen "příkazce")
na jedné straně

Přikaznik

Se sídlem

IČ
DIČ
Číslo účtu

Bankovní spojeni

Zastoupeny

(dále jen "příkazník")
na straně druhé

DOMSTAV s. r.o.j
Bohdanečská 543, Praha 9-Vinoř, -!90 17

49241958

CZ49241958
19-15200440297
KB-NONET, Praha 9
Petrem Nápravníkem

Článek 2

Strany této smlouvy se na základe úplného konsenzu o všech niže uvedených ustanoveních podle § 2430
obé. žák. dohodly na této smlouvě:

Článek 3

Předmět smlouvy
1, Předmětem této smlouvy je obstaráni záležitosti přikazce přikaznikem, kdy se přikaznik zavazuje

zajistit pro přikazce inženýrskou činnost spočivajici ve výkonu technického dozoru investora (dále
jen TDI) a to při realizaci níže uvedené stavby:
Název stavby

rchci ťfti''!:-.,. !'iťdMi: i:i. K J-iacáksi. ')si!i'. " n-.. :.... /.. /. ;., ;. ̂  <, '/"> /^"t i
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Rekonst^kce mosn, úl. K Junčáku, Dobu Jircany, Psáry (objekt SO 02)
To vše v rozsahu a za podmínek, jak dále v této smlouvě stranami dohodnuto.

2. Dále je předmětem teto smlouvy dohoda smluvnich stran o plné moci, o ceně, právech a
povinnostech smluvních stran.

3. Prikazce uděluje touto smlouvou podle § 441 a naši, nového obe. zákoniku pňkaznikovi plnou moc,
ďe l; ̂ ^;^e je^pe.^ ̂ ^^^^y^

a) ^^^p^^řciVtnajiíi souvislost s výkonem t^^e^dMoru
i^^^a ̂D^)st^bé:^ozsahu dohodnutém v el Stét^mlouv^

bjk^l^pr^im úkonům, kte^řikaznik bude činit jménem pfikazce
c, ;e^eSSr^'P^-^^^S^i být
c> ^^^^^^umyM wm^sKe^^ WSi)'

ť)menem'přikazce s příslušnými organy statni spravy^o^tn^^
^^yl'a'cosctat^^Tubjetty've"všech záležitostech, spojených s výkonem TDI

Článek 4

-

dokončeni stavby.

2 prikazni^ S^S^3^minek stavebné povoleni, popr. opatřeni organu
T^'^^. Postupu stavby s pr°ieKt°voud^umentaa^aco^n^o
^ro^nlS^ ̂ ^^SI ISm'Preclp^p^tnym^h^kym
S^ll Svan^tueuch7oTogi'ckymi"postupy'asr u^^^^^^^

cďlov připadé potřeby požadovat systematické doplňo. ani a dopracováni projektové
provedeni stavby ^ ^ ^ .. . _-. _... _.-.

<s==?==^;ss^>
. i ;=^^KS?^?n;=sru t'm .m

:
g, S^Sr^atÍL,. ele dle do.odn^o casové. o . ar. onogra. u a

Saa^it se kontrolních dnů na stavbě v četnosti ZPravidla1x^dnt", "^ "

i
"

Článek 5

povinnosti přikaznika v souvislosti se zařizováním záležitosti
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Rťkoiwrukce mo-. tii úl. K Junčákti, nolni Jirčiiny, Psáry (ohjekl SO 02)
mkaTLse zavazuje zahájit výk°n technicl<ého dozoru na stavbě, počínaje dnem 15. 5. 2017

Mhleni stavby^ tuto činnost vykonávat až do dokončeni stavby'(předpokládáš
^?eyJ°jl7 ^17 na základé protokolu ° predáni Převzetí dí^ k né^j^p^^e^
přikazce připojit i svůj podpis. ' r-. -. -.. -,

2.

3.

Veškeré podklady a věci převzaté od přikazce (např. posudky a projektová
dokumentace) jakož i předaná rozhodnuti, jsou vlastnictvím pňkazce a přikaznik ÍE
povinen je při skončeni této smlouvy vrátit příkazci.

Přikaznfk je při zařizováni záležitosti povinen:
a) postupovat s náležitou odbornou pééi
b) vykonávat činnost dle příslušných ustanoveni této smlouvy v souladu s pokvnv Dřih

aťj'". ysl°''nými'-n. eb°. těmil které 2ná či musi znát. a to ^'souladu s účelem, 'k'ter'éh7ma
: zaňzenim záležitosti dosaženo a který je pnkaznikovi znám

c) oz"ám"-pr''kazc.i.vsechny o.k°ln°sti.. kteró zjistil při zařizovaní záležitosti a jež mohou mít
na změnu jeho pokynů, nedojde. li ke zrněné pokynů na základe sdefeni Dřik

p°st,upuie Přil<azr"k Poďe pAvodnich pokynů přikazce: a to tak, aby bylo-možno'zafíďit
a dosáhnout účelu této smlouvy

^ZJist'.'1' Přikaznil<'že pokyny přikazce jsou nevhodné, či neúéelné při zařizováni
zátezlt°.stí', iena to Povinen P"l<azce upozornit. Bude-li v tomto případe přikazce na
zařízeni záležitosti dle svých pokynů trvat, má přfkaznik právo:

a) ve vyřizováni záležitosti pokračovat dle původních pokynů přikazce, přičemž
^_-. "?-,nev^°d"osti Pokynu P"><a2ce se v odpovidajicim poměru zprošťuje
odpovědnosti za úspěch zařízeni záležitosti a za vady jim poskytované^sFuzbé
přikazci

b) v případe pokračování v zařizováni záležitosti požadovat na přikazci aby
své setrváni na původních pokynech potvrdil prikaznikovi pisemné

c -°-dlt.?-ufi't.-°d, smlouvy' Přičemž . imto "eni dotéeno právo přikaznika na výplatu
poměrné časti sjednané odměny, s ohledem na rozsah vykonané práce

5' ^^".i^.fm^ne"uflm°rní{ p"kazce .na to. že Jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté^ codan'ou'
!^.t.9čn.?st ZJisti' Bude'1' v. tomto Pnpaciě pnka2ce trvat na svých pokynech, je
pňkaznik oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Přikaznik je povinen pravidelné informovat přikazce o postupu vyřizovaní záležitosti.

.

aznik ie p°vinen předat P° vyřizenf záležitosti bez zbytečného odkladu věci nebo
plněni, které za něho převzal při vyřizování záležitosti

článek 6
Povinnosti přjkazce

^. Pra žce je povinen předat včas pňkaznikovi věci a informace, jez jsou nutné K zařízeni záležitosti.
. povjnen poskytovat pňkaznikovi nezbytnou souéinnost potřebnou pro

řádné vyřízeni záležitosti, která je předmětem této smlouvy.

Článek 7
Odměna příkaznjka

1. Příkazník má nárok na odměnu za svou činnost pro prikazce.
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Rekonstrukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02)

2. Za vyřízeni záležitosti pro přikazce, která je předmětem této smlouvy, obdrží přikaznik odměnu
itanovenouVdohodnuté výši částkou 125.000 i ^ , -Kcbez DPH. přiíemi

lá doba prováděni se předpokládá od 15. 5. 2017 do 31. 7. 2017 (tj. l^měsice).
3 Odména'pňkaznika )e splatná na základe mésiénichdilčich faktur, vystavených přikaznikem, které

odsouhlasí přikazce a bude hrazena převodem na účet pňkaznika. ^^ ,.,.,.,
4. Poďokončeni práci, stanovených v 61. 3, je oprávněn pňkaznik vystavit přikazci konečnou 1

do výše sjednané smluvní částky,

Článek 8

Náhrada nákladů
Pňkaznik má také vedle odměny za svou činnost pro prikazce, která je předmětem
teto smlouvy, nárok na náhradu následujících nákladů:

a) správní a jiné poplatky (za úřední' překlady, znalecké posudky, odborná
zprávy a vyjádřeni)

Náhrada nákladů je splatná spolu s odměnou přikaznika.

Článek 9

Předměty, převzaíé prikaznikem pro přikazce
l. Přikazni-k je povinen předat bez zbytečného odkladu pňkazci věci, které za něj

převzal při vyřizováni záleíitostl,

2. Prikaznik odpovídá za škodu na věcech převzatých od pnkazce k zařízeni
záležitosti a na vécech převzatých při jejím zařizováni od třetích osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče.

stanoviska,

Článek 10

platnost účinnosti trváni smlouvy
1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu.
2. Plněni dle této smlouvy započne dnem předáni staveniště zhotoviteli.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splnénim dohodnutého rozsahu

závazku pfikaznikem

Článek 11

Ukončeni smlouvy

Tato smlouva konci:

1. Uplynutím lhůty dle 61. 10 odst. 2.
2. Výpovědi pňkazce nebo přikaznika dle ustanoveni 61. 12 této smlouvy.
3. Odstoupeni od smlouvy dle ustanoveni 61, 13 této smlouvy.
4. Zánikem přikážeš nebo pfikaznika bez právního zástupce.
5. Ztrátou oprávněni přikaznika k výkonu dohodnuté činnosti.

Článek 12

Ukončeni smlouvy _ , ."
1, Přikazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovédét pisemnou výpovědi adresovanou

přikazniťovi, 'a to v jednomésični výpovédni lhůtě'. která. P°ciná. be2et Pn'mh°_d"e_meslce
následujícího po uéineni výpovědi. Výpověď se považuje zarádné učiněnou podánfm^na postup

'veřejnému přepravci k doručeniadresátovi - prikaznikovi na poslední jeho známou adresu
'se'máza to, že jde o adresu v stanoveni el. 1 této smlouvy)^ Byla-li^udělena

přikaznikoviplná moc k jednání jménem přikazce se třetími osobami, požaduje se plná moc
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Rekonstrukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jircany, Pstiry (objekt SO 02)
za°d.v°la no",drlem uko"če,ni tét° smlouvy, neni. li ve výpovědi nastaveno, ze plná moc je odvolána

.jsimu nebo s okamžitou účinnosti. Ustanoveni obecně závazných právních předo1s'u o
účinnosti odvoláni v plné moci vůéi třetím osobám tímto zůstávají nedotčena.

1.

2.

3.

Od účinnosti výpovědi dle ustanoveni el. 12, odstavce 1 této smlouvy je pnkaznik
poviner, nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je vsak povinen
ř -<azce. YP,°z°,''nit na °P,atřeni' Potřebná k tomu; aby se zabránilo vzniku škody
bezprostředné hrozící přikazci nedokončením činnosti, souvisejici se zařizováni
záležitosti.

Pnkaznikje oprávněn tuto smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědi,
adresovanou pňkazci, a to vjednomésični výpovédni Ihůté, která poéiná běžet
prvního dne měsíce následujiciho po uéinéni vypovédi. Výpověď se povazuje za
řádné učiněnou podáním na poštu 6i jinému veřejnému přepravci k doruéeni
adresátovi -přikazci na poslední jeho známou adresu (v pochybnostech se má
za to, že jde o adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy).

V případě výpovědi učiněné prikazcem zaniká ke dni účinnosti závazek
přikaznika uskutečňovat éinnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto porušením
činnosti vznikla přikazci škoda, je přikaznik povinen upozornit, jaká opatřeni je
třeba učinit k jejímu odvráceni, Jestliže tato opatřeni přikazce nemůže uéinit ani
pomoci jiných osob a požádá přikaznika, aby je učinil sám, je přikaznik k tomu
povinen.

Odstoupeni od smlouvy
Článek 13

2.

3.

lte^ol'.vze stran íeoflmnwa od této smlouvy odstoupit písemným prohlášením adresovaným
druhé sUané s tím, že odstoupeni je ůéinné doruéenim předmětného prohléšeni druhé smluvní
stranél Dllv°dem..<:'dst°"pe"i.°d smlouvy ie "elmi vážné porušení této'smlouvy druhou smluvrii
!t^-".ou'. "eb°^eií °Pal<ované porušováni s tím, že druhá smluvní strana již byla na~poruseni
smlouvy upozorněna a vyzvána k jejímu rádnému plněni a odstraněni vadného stavu.

Za velmi vážné porušeni této smlouvy, jako důvod odstoupeni od smlouvy ze strany
přikaznika^se považuje zejména odmítnuti plné moci, neposkytnuti veď, podkladů,
informaci éi souéinnost, která je zapotřebí pro splnění závazku pňkaznika.

Ustanoveni el. 12 a povinnosti upozornit na opatřeni potřebná k tomu, aby se
se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící pňkazci, jakož i na kroky" nutné
k odvráceni bezprostředního nebezpečí hrozícího právům a oprávněným zájmům
pňkazce se užiji analogicky.

Článek 14

1. Přikaznik se zavazuje uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje,
které se dozvěděl v souvislosti s vyřizováním záležitosti pro přikazce, ledaže se
tyto Informace, okolnosti a údaje stanou obecné známými jinak než prostřednictvím
přikazce.

^ávazek dle Predchozih° ustanoveni zůstává v platnosti i po ukončeni této smlouvy
Dle ustanoveni či. 11 a naši.

Článek 15
Rozhodné právo
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Tato smlouva podléhá materiálnimu právu České republiky s vyloučením kolizních norem

Článek 16

Řešeni sporu
1. Toto ustanoveni se zásadné vztahuje na řešeni veškerých sporů, vyplývajících ze

vzniku, výkladu, realizace a ukončeni této smlouvy, jakož i veškeré vztahy
bezprostředné souvisejici (dále jen "spory"),

2, Strany se zavazuji, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li
vyřešeni smirnou cestou možné, může podat kterákoliv strana této smlouvy návrh
(žalobu) na řešeni sporu (rozhodnuti) v souladu s obecné závaznými právními
předpisy u věcné a místné přisluéného soudu.

Článek 17
Písemná forma, změny, jiná ustanoveni
1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto

ustanovení je možno učinit jen v písemné formě na základe úplného a vzájemného
konsenzu obou stran této smlouvy.

2 Veškerá předchozí ai již písemná či ustni jednáni mezi stranami této smlouvy, týkajici
se předmětu teto smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti.

Článek 18

Salvatorni ustanoveni
Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají
ostatní ustanoveni této smlouvy platná a účinná, Na místo neúčinného či neplatného
ustanoveni se použiji ustanoveni obecné závazných právních předpisů, upravujicich
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazuji upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanoveni, které svým výsledkem nejlépe odpovídá ustanoveni
neplatného resp. neúčinného.

Článek 19

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotovenich, přičemž každá ze smluvních
stran obdrži po jednom (1) vyhotoveni

/ y.- . ./ ''
' / ''

.^t.. ^Q<.;.^;yíM. ^^" o.
DOMSTA;?^;, ;,,/<:,;" ec-i'á/!"l3
Petr Nápravnito^^";, i"i"^í1.. *-. ;;
(prikaznik)

Starosta obce Milan Vácha

(přikazce)

Ve Praze dne 26. 4. 2017 V Psárech dne

Strana o scei^er'"i ^:


