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Smlouva o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouva 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 709/34   

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou, DiS. 

(dále jen „objednatel“ nebo “příkazce”) 

 

a 

 

Technické služby města Přerova , s.r.o. 

IČ: 27841090 

DIČ: CZ 27841090 

se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město 

zastoupené Ing. Bohumírem Střelcem, jednatelem společnosti  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43227 

(dále jen „zhotovitel“ nebo "příkazník”) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  

Smlouvu o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb a příkazní 

smlouvu (dále jen „smlouva“) 

 

A) smlouva o výkonu sjednaných činností – poskytování komunálních služeb   

I. 

Předmět  

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět pro objednatele všechny služby, činnosti a 

práce nezbytné pro zabezpečení chodu města (dále jen „činnosti a komunální služby“), kterými 

se rozumí: 

a) Provozování systému nakládání s komunálním odpadem 

b) Péče o městskou zeleň 

c) Správa, údržba a provozování dětských hřišť a sportovišť 

d) Péče o lesy 

e) Správa, údržba a provozování parku Michalov a sportovně rekreačního areálu Laguna 
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f) Správa a údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 

g) Správa a údržba místních komunikací, účelových komunikací, svislého a vodorovného 

dopravního značení 

h) Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť 

ch) Provozování útulku pro zvířata 

i) Správa a údržba mobiliáře, drobných staveb, vodních prvků a vodárenských zařízení 

j) Údržba mostů, lávek a propustků 

k) Provozování veřejného WC  

l) Fyzické a protokolární předání a převzetí pozemků v majetku objednatele, na kterých 

jsou vykonávány zhotovitelem činnosti spojené s plněním dle této smlouvy (jedná se o 

jakékoliv užívání veřejných ploch třetí stranou na základě žádosti podané u objednatele).  

(2) Podrobný popis a technické podmínky jednotlivých požadovaných činností a komunálních 

služeb dle odst. 1 této smlouvy jsou uvedeny v přílohách č. 1 až ….  této smlouvy, které tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. Pokud smluvní strany dojdou k závěru, že je třeba individuálně 

smluvně upravit další konkretizující podmínky výkonu jednotlivé činnosti a služby, které 

nejsou touto smlouvou upraveny, nejsou s ní v rozporu a nemají vliv na sjednanou cenu 

uvedenou v čl. III. této smlouvy, bude uzavřena mezi smluvními stranami samostatná dohoda 

o podmínkách výkonu služeb a činností. 

 

 Čl. II. 

Rozsah a objem činností a komunálních služeb 

(1) Smluvní strany se dohodly, že pro jednotlivé oblasti činností a komunálních služeb budou 

stanovovány dílčí roční finanční rozpočty (dále jen „budgety“) vycházející zejména 

z položkového ceníku prací a služeb platného pro daný rok. 

 

(2) Budgety, rozsah a objem vykonávaných jednotlivých činností a komunálních služeb a 

případně položkový ceník prací a služeb pro daný rok budou schvalovány Radou města Přerova, 

a to nejpozději v měsíci listopadu roku předcházejícímu roku, ve kterém mají být činnosti a 

komunální služby vykonávány.  

 

(3) Pro účely naplnění odst. 2 tohoto článku smlouvy se zavazuje zhotovitel vyhotovit a předat 

objednateli návrh jednotlivých budgetů a položkový ceník prací a služeb pro následující rok, a 

to vždy nejpozději do 30.9. roku předcházejícímu roku, ve kterém mají být činnosti a komunální 

služby vykonávány. V případě, že zhotovitel k tomuto datu nenavrhne změnu položkového 

ceníku prací a služeb pro následující rok, postupuje se při ocenění prací a služeb v následujícím 

kalendářním roce dle stávajícího platného položkového ceníku prací a služeb. 

Při sestavování návrhu jednotlivých budgetů na následující rok je povinen zhotovitel vycházet 

z poskytnutých podkladů a požadavků objednatele určujících požadovaný rozsah a objem 

činností a komunálních služeb a navrhovaného položkového ceníku prací a služeb. Podklady 
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budou objednatelem poskytovány zejména ve formě výstupů z prostředí GIS, kde budou 

záznamy uváděny k aktuálnímu datu, a to pro každou oblast prováděných činností a 

komunálních služeb zvlášť a z hlediska patřičné odbornosti. 

(4) Vzhledem ke skutečnosti, že plnění dle této smlouvy je závislé na provozních a klimatických 

podmínkách v době plnění, je objednatel oprávněn ve výjimečných a mimořádného zřetele 

hodných případech po objednateli požadovat, aby určité, objednatelem specifikované služby a 

plnění vykonal přednostně. Za tímto účelem se smluvní strany dohodnou na individuálním 

termínu, ve kterém tyto činnosti a komunální služby v požadovaném rozsahu zhotovitel 

vykoná. Zhotovitel bude objednateli pravidelně každý týden předkládat na vědomí nezávazný 

harmonogram prací a činností dle této smlouvy na následující týden.  

Do tohoto nezávazného soupisu bude zhotovitel uvádět zejména termíny zahájení rozsáhlejších 

oprav, termíny plánovaných ořezů a kácení stromů na hřbitovech a v parku Michalov, 

plánovanou servisní činnost v souvislosti s veřejným osvětlením, termíny a lokality pro 

instalování vánočního osvětlení, ulice a sektory, v nichž bude naplánována činnost související 

s péčí o městskou zeleň, činnosti na dětských hřištích zásadnějšího charakteru (např. výměna 

herních prvků, výměna písku v pískovištích, apod.), případně další významnější činnosti.  

Do soupisu není třeba uvádět činnosti vyplývající z běžného provozu odpadového hospodářství, 

činnosti týkající se útulku pro zvířata, opravy nahlášených poruch na veřejném osvětlení, běžné 

i blokové čištění komunikací a pravidelnou údržbu hřbitovů.  

(5) Zhotovitel bude objednateli dále pravidelně každý týden předkládat průběžný soupis 

skutečně vykonaných prací, služeb a dodávek za uplynulý týden. Finální písemná podoba 

soupisu bude rovněž podléhat odsouhlasení objednatelem a je smluvními stranami považována 

za protokol o předání a převzetí prací, který se stane nedílnou součástí faktury, na základě které 

bude činnost zhotovitele vyúčtována. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. 

(6) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených činností a komunálních služeb je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty činnosti 

a komunální služby a s nimi související práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu, za 

podmínek dodržení povinnosti objednatele, vyplývající z čl. V odst.3) Pokud bude faktura 

zhotovitele obsahovat i činnosti a komunální služby, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 

je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 

faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 

z peněžního dluhu objednatele. 

 

(7) Činnosti, komunální služby a s nimi související práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k dohodě o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství či 

kvalitě, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 

s uvedením důvodů obou stran. Výsledek tohoto jednání je pro obě smluvní strany závazný.  

(8) Smluvní strany se dohodly, že budgety a rozsahy a objemy jednotlivých činností a 

komunálních služeb včetně položkového ceníku prací a služeb pro rok 2021 budou 

zhotovitelem předloženy objednateli před podpisem této smlouvy. Předloha ke schválení 

budgetů a rozsahu a objemu činností a komunálních služeb včetně položkového ceníku prací a 

služeb pro rok 2021 bude projednána na schůzi Rady města Přerova nejpozději 17.12.2020. 
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(9) Za účelem zlepšování spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem a eliminace problémů, 

které by mohly vyvstat v souvislosti s plněním činností a komunálních služeb zhotovitelem, 

budou konány pravidelné provozní porady. Porady budou konány minimálně 1x za   měsíc. 

Cílem těchto porad je zhodnocení fungování spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem a 

dále vyhodnocení nastaveného čerpání jednotlivých finančních budgetů pro příslušné oblasti 

komunálních služeb, dodržování termínů pro naplánované činnosti, apod.  

 

III. 

Cena, platební podmínky 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za provedení všech požadovaných činností a komunálních 

služeb náleží zhotoviteli nejvýše přípustná cena 133 438 000,00 Kč vč. DPH (slovy: Stotři-

cettřimiliónůčtyřistatřicetosmtisíc korun českých). 

 

(2) Sjednaná cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou za jeden kalendářní rok (12 

měsíců) a je tvořena součtem dílčích budgetů jednotlivých činností a komunálních služeb. 

 

(3) Cena sjednaná dle čl. III. odst. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady a přiměřený zisk 

zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností a komunálních 

služeb. Cena obsahuje mimo vlastní provedení činností a komunálních služeb, prací a dodávek 

zejména i náklady na: 

- nákup potřebného materiálu (pokud smluvní strany výslovně nestanoví jinak) 

- zajištění bezpečnosti a hygieny práce 

- opatření k ochraně životního prostředí 

- pojištění zhotovitele 

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

- zajištění nezbytných dopravních opatření 

- likvidaci odpadů 

- likvidace odpadů z vlastních činností při vykonávání povinností vyplývajících z této smlouvy 

 

Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel oprávněn si k nákupu materiálu připočítat marži ve 

výši 5 % z nákupní ceny pořízeného materiálu, přičemž tato marže bude součástí sjednané ceny. 

 

(4) V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění bude odpovídat číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA  41 - 43, tj. že patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“), bude DPH v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad 

bude zhotovitelem vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH s citací „daň odvede zákazník“. 

Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel.  

 

V případě, že bude poskytnuté plnění souviset výlučně s činností objednatele při výkonu 

veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 

zákona o DPH), nebude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a 

citovaného zákona. Zhotoviteli vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. 
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Objednatel na vyžádání poskytne zhotoviteli čestné prohlášení o účelu použití.  

 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, tak se za plnění související s činností o objednatele 

při výkonu veřejné správy považují služby související s následujícími oblastmi: 

 Provozování systému nakládání s komunálním odpadem 

 Péče o městskou zeleň 

 Správa, údržba a provozování dětských hřišť 

 Správa, údržba a provozování parku Michalov, sportovně rekreačního areálu Laguna a 

skateparku 

 Správa a údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 

 Správa a údržba místních komunikací, účelových komunikací, svislého a vodorovného 

dopravního značení 

 Správa, údržba a provozování veřejných pohřebišť, vyjma objektů, které jsou 

předmětem pronájmu 

 Provozování útulku pro zvířata 

 Údržba mostů, lávek a propustků 

 

(5) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 

dokončení sjednaných činností a komunálních služeb. 

 

(6) Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a 

podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, nebo 

těch, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu činností a komunálních služeb. Tyto okolnosti a 

podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané ceny.  

 

(7) Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být 

změněna pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, případně 

jiných, právně závazných daňových povinností.  

Každé jiné finanční poplatky, které budou mít vliv na konečnou cenu služby, práce nebo 

dodávky, a současně nabydou platnosti kdykoliv po podpisu této smlouvy smluvní strany 

projednají a vyhodnotí. Dojdou-li smluvní strany k závěru, že je třeba cenu určité služby, práce 

nebo dodávky upravit, bude uzavřen za tímto účelem dodatek ke smlouvě.  

 

(8) Dále se smluvní strany dohodly, že sjednaná cena bude vždy pro následující kalendářní rok 

navyšována o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen za aktuálně zveřejněných předchozích 12 měsíců po sobě jdoucích, Českým statistickým 

úřadem. Zhotovitel požádá o úpravu ceny v souvislosti s vývojem inflace každý rok nejpozději 

k 31.7. roku předcházejícímu. 

 

(9) Jiné podmínky pro změnu dohodnuté ceny sjednány nejsou.  

 

(10) Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 

(11) Cena za provedené činnosti a komunální služby bude hrazena dle skutečně vykonaných 

prací, služeb a dodávek v souladu s položkovým ceníkem prací a služeb schváleným Radou 
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města Přerova pro daný rok, a to průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen 

faktura) vystavených zhotovitelem 2x měsíčně. Fakturace bude probíhat vždy za 1. – 15. den 

daného měsíce a 16. – poslední den daného měsíce.  

Ceník vychází z podkladů směrných cen RTS. Pro případ, že položkový ceník prací a služeb 

nebude obsahovat cenový údaj objednatelem požadované práce nebo služby, použije se pro 

stanovení ceny cenová soustava a směrné ceny RTS.  

 

(12) Po odsouhlasení soupisů objednatelem za příslušné období vystaví zhotovitel fakturu 

nejpozději do 25. a 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 

odsouhlasené soupisy skutečně provedených činností a komunálních služeb za příslušné 

období. Bez těchto soupisů je faktura neplatná.  Fakturu a soupisy prací předá zhotovitel 

objednateli elektronicky prostřednictvím datové zprávy. Uvedené doklady zhotovitel v kopii 

zašle rovněž na e-mailovou adresu příslušného pracovníka Oddělení správy majetku a 

komunálních služeb. Smluvní strany se dohodly, že do pěti dnů po podpisu této smlouvy 

objednatel písemně sdělí zhotoviteli konkrétní e-mailové adresy, na něž mají být kopie faktur 

zasílány.   

 

(13) Faktura je splatná do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

 

(14) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy bude dlužná částka 

odepsána z účtu objednatele.   

 

IV. 

Majetkové sankce 

(1) Pokud zhotovitel  poruší povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 5 této smlouvy, tedy že 

neoznačí a nezabezpečí místo vzniku havarijních stavů či mimořádných událostí, které přímo 

ohrožují život a zdraví občanů, jejich bezpečnost, majetek třetích osob a objednatele na 

veřejném osvětlení, světelné signalizaci a překážky na komunikacích , do 3 hodin od jejího 

nahlášení a nezabezpečí nástup na odstranění následků takové události nejpozději do dvou 

pracovních dnů od jejího nahlášení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč. 

 

(2) Pokud zhotovitel vlastním zaviněním neodstraní písemně reklamované nedodělky či vady 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu plnění, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.  

 

(3) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

(4) Strana povinná uhradí vyúčtované sankce, (smluvní pokutu, úroky z prodlení) nejpozději 

do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 

(5) Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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V. 

Povinnosti objednatele 

 

(1) Objednatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli podklady nezbytné 

pro výkon sjednaných činností a komunálních služeb, které vycházejí z aktuálních výstupů z 

GISu. Zhotovitel prohlašuje, že podklady specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy má 

k dispozici.  

 

(2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost, která je nutná k řádnému 

vykonávání sjednaných činností a komunálních služeb, operativně reagovat na požadavky 

zhotovitele vyplývající z vykonávání sjednaných činností a komunálních služeb a bezodkladně 

oznámit zhotoviteli všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy. 

Objednatel je povinen zejména projednávat plánované investiční aktivity, realizované třetími 

osobami na majetku objednatele, a které mají vliv na změny technologických postupů a rozsahů 

provozní činnosti zhotovitele pro navazující období. V případě, že objednatel nezajistí 

dostatečnou informovanost správce nebo bude v prodlení s jeho oprávněnými požadavky 

nutnými pro výkon sjednaných činností, nese odpovědnost za vzniklé škody zhotoviteli i třetím 

osobám. 

 

(3) Povinností objednatele je provádět veškeré kontroly sjednaných činností jménem 

objednatele, které budou mít vliv na odsouhlasení množství a druhu vykonaných činností a 

služeb dle čl.II, odst. 7) této smlouvy,  pouze osobami s odbornou kvalifikací, nebo znalostmi 

a zkušenostmi v dané oblasti.  

 

(4) V souvislosti s plánovanými požadavky na správu a údržbu vlastního majetku je objednatel 

povinen maximalizovat úsilí a zaznamenávat požadavky na zhotovitele zejména do systému 

GIS. Tyto záznamy objednatele budou podkladem pro plánování a realizaci přesně definované 

činnosti dle parametrických požadavků objednatele. 

 

(5) V souvislosti se správou vlastního majetku, investiční a projektovou činností je objednatel 

povinen pravidelně a průběžně aktualizovat a zaznamenávat provedené a předané investiční 

akce realizované třetími subjekty na majetku objednatele do systému GIS. Tyto záznamy 

objednatele budou podkladem pro stanovení rozsahu činností zhotovitele a finančního rozpočtu 

(budgetu) včetně případné úpravy položkového ceníku prací a služeb pro následující roční 

období, pokud budou mít dopad na změnu rozsahu provozní činnosti. 

 

VI. 

Povinnosti zhotovitele 

 

(1) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými 

právními předpisy, jejich prováděcími vyhláškami, hygienickými a bezpečnostními a požárními 

předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí, platnými technickými normami, 

technologickými postupy a obecně závaznými vyhláškami města, týkajících se vykonávání 

sjednaných činností a komunálních služeb. 
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(2) Zhotovitel zajišťuje pro výkon vlastních činností a komunálních služeb vyplývajících z této 

smlouvy veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací, a rovněž nese veškeré případné poplatky. 

 

(3) Plnění činností uvedených čl. I bodu XIII této smlouvy budou vykonávány na základě 

písemných pokynů a v souladu s požadavky objednatele, přičemž tuto agendu spojenou 

s protokolárním předáním a převzetím pozemků v majetku objednatele bude zhotovitel 

předkládat do 5 pracovních dnů objednateli za účelem dalšího zpracování.  

(4) Zhotovitel je povinen zřídit kontaktní linku pro případ hlášení nenadálých událostí (havárií, 

mimořádných okolností ohrožujících život a zdraví občanů, jejich bezpečnost a majetek). Tato 

kontaktní linka musí být v provozu 24 hodin denně (non stop). Za účelem akutního řešení 

takových událostí, které nesnesou odkladu, je zhotovitel povinen držet pohotovost spočívající 

v jeho dosažitelnosti i ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky).  

(5) Dojde-li k výskytu havarijních stavů či mimořádných událostí, které přímo ohrožují život a 

zdraví občanů, jejich bezpečnost, majetek třetích osob a objednatele na veřejném osvětlení, 

světelné signalizaci, případně výskytu překážek na komunikacích, je zhotovitel povinen označit 

a zabezpečit místo vzniku takovéto události do 3 hodin od jejího nahlášení a zabezpečit nástup 

na odstranění následků takové události nejpozději do dvou pracovních dnů od jejího nahlášení. 

(6) Jestliže v souvislosti s prováděním činností a komunálních služeb bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem provádění komunálních služeb. Jakékoliv pokuty či náhrady 

škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.  

 

(7) Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru, kde dochází k provádění sjednaných činností a 

komunálních služeb, pořádek. 

 

(8) Zhotovitel je povinen průběžně při provádění sjednaných činností a komunálních služeb 

odstraňovat všechny druhy odpadů.  

 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění sjednaných činností a komunálních služeb 

veškerá bezpečnostní opatření, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy 

vyplývajícími z příslušných oborových technologických postupů a norem.  

 

(10) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění služeb vlastní odborný dozor a 

soustavnou kontrolu nad bezpečností práce. V případech vyžadovaných zákonem se zavazuje 

zajistit při provádění služeb přítomnost koordinátora bezpečnosti práce.  

 

(11) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 

majetku v prostoru, kde se sjednané činností a komunální služby provádí. Zejména se jedná o 

veřejná prostranství a o bezpečnost chodců a vozidel v místě provádění sjednaných činností a 

komunálních služeb.  
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(12) Zhotovitel při provádění sjednaných činností a komunálních služeb provede veškerá 

potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

ochrany životního prostředí.  

 

(13) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 

vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.  

 

(14) V případech vyžadovaných zákonem musí veškeré odborné práce či služby vykonávat 

pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel je oprávněn požadovat, aby mu 

zhotovitel doklad o kvalifikaci jeho pracovníků doložil, zhotovitel je povinen tomuto 

požadavku objednatele vyhovět.  

 

(15) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

 

(16) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností osob, které pro něj sjednané činnosti 

a komunální služby nebo jejich část provádějí na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu  

a rovněž  i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění sjednaných činností a 

komunálních služeb.  

 

(17) Pro případ, že bude hrozit přečerpání finančních prostředků z jakékoliv oblasti činností a 

komunálních služeb zajišťovaných zhotovitelem ve prospěch objednatele, zavazuje se 

zhotovitel o této skutečnosti neprodleně a předem objednatele informovat a dohodnout s ním 

adekvátní postup v zajišťování činností a komunálních služeb v dané oblasti služeb.  

 

(18) V souvislosti s řádným vykonáváním sjednaných činností a komunálních služeb je 

zhotovitel povinen pravidelně a průběžně aktualizovat a zaznamenávat provedené práce a jejich 

průběh do systému GIS. Tyto záznamy zhotovitele budou podkladem pro stanovení rozsahu 

činností a finančního rozpočtu (budgetu) včetně případné úpravy položkového ceníku prací a 

služeb pro následující roční období. 

 

VII. 

Kontrola prováděných činností a komunálních služeb 

 

(1) Při provádění sjednaných činností a komunálních služeb postupuje zhotovitel samostatně, 

přitom však dbá pokynů objednatele týkající se provádění komunálních služeb, vyplývající z 

technologických postupů a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele.  
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(2) Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, dále na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 

služeb, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za 

škodu takto vzniklou. 

 

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění a provedení sjednaných činností a 

komunálních služeb. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí sjednané činnosti a komunální 

služby v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a sjednané 

činnosti a komunální služby nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 

ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

 

(4) Veškeré zjištěné závady na provedených činnostech a komunálních službách objednatel 

písemně uplatní u zhotovitele. 

 

(5) Zhotovitel je povinen zjištěné vady (s výjimkou těch, které podléhají postupu dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami.  

 

VIII. 

Pojištění 

 

(1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám z obecné odpovědnosti za újmu způsobenou 

jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 10.000.000,- Kč. 

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.  

 

(2) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

IX. 

Vyšší moc 

 

(1) Pokud se provedení činností a komunálních služeb stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o  úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu plnění a jeho rozsahu a době plnění, v nejbližším možném 

termínu po stabilizaci okolností vedoucích k tomuto stavu.  

 

(2) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na provádění sjednaných činností a 

komunálních služeb, které nejsou závislé na smluvních stranách, a které smluvní strany 

nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  



  MMPr/SML/……../20….. 

11 
 

 

B) Příkazní smlouva 

 

X.  

Předmět  

(1) Příkazník se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy zařídit pro příkazce na základě této 

smlouvy a v souladu s ní následující záležitosti (dále jen příkazy):  

a) Provozování veřejných pohřebišť - jednání při uzavírání, zrušování, výpovědích a 

odstoupení od smluv s občany či jinými subjekty v souvislosti s nájmem hrobových míst a 

podepisování těchto uvedených úkonů jménem příkazce 

b) Péče o lesy – jednání za příkazce v souvislosti s činnostmi v lesích dle schváleného 

Lesního hospodářského plánu, zejména činnosti související s těžbou a prodejem dřeva 

c) Správa majetku – jednání za příkazce v rámci reklamačních řízení v záruční době, 

pouze v případě majetku  spravovaného příkazníkem. 

d) Zastupování příkazce jako vlastníka místních a účelových komunikací ve správních 

řízeních ohledně komunikací, které jsou příkazníkem spravovány. 

 (2) Podrobný popis záležitostí, které je příkazník zavázán pro příkazce zařídit dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy (příkazů) jsou uvedeny v přílohách č. ... až …. této smlouvy, které tvoří její 

nedílnou součást. 

XI. 

Odměna 

 

(1) Odměna za práce a činnosti prováděné příkazníkem je součástí cen obsažených 

v položkovém ceníku, a z tohoto důvodu nebude fakturována samostatně.  

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že příkazníkem vybrané částky za prodej vytěženého dříví 

budou odváděny příkazci za každý měsíc k patnáctému dni následujícího měsíce a za služby 

spojené s nájmem hrobových míst budou odváděny příkazci za každý kvartál k patnáctému dni 

následujícího měsíce.   

XII. 

Plná moc 

 

(1) Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude vůči třetím stranám vystupovat jako zástupce 

příkazce, bude jednat jeho jménem a na jeho účet, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Za 

tímto účelem a k zařízení záležitostí dle čl. X. této smlouvy udělí příkazce příkazníkovi plnou 

moc. 

 

(2) Plná moc, kterou příkazce příkazníkovi udělí, bude platná po celou dobu platnosti této 

smlouvy.  
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XIII. 

Povinnosti smluvních stran 

 

(1) Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty související 

s činností specifikovanou v čl. X. této smlouvy. 

 

(2) Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně, poruší-li tuto povinnost, odpovídá 

příkazci za škodu tím způsobenou. 

 

(3) Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého 

prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje 

s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud je to nezbytné 

v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.  

 

(4) Příkazník je při své činnosti povinen dbát pokynů příkazce, případně jej písemně upozornit 

na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Příkazník je 

rovněž povinen písemně upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 

pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.  

 

(5) Příkazník je povinen písemně vyzvat příkazce k účasti na všech důležitých jednáních 

týkajících se činností spojených s provozováním veřejného pohřebiště a vyžádat si jeho 

stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím týkajícím se těchto činností.  

 

(6) Příkazník je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy řádně a včas 

a informovat příkazce o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, 

kdy nejde o věci běžné a obvyklé.  

 

(7) Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle 

této smlouvy, stejně jako za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových 

záležitostí.  

 

(8) Příkazník je povinen uhradit příkazci případné pokuty a sankce za přestupky a jiné správní 

delikty, které budou příkazci uloženy za jednání nebo opomenutí příkazníka při vykonávaní 

činností dle této smlouvy.  

 

XIV.  

Doba trvání smlouvy, lhůty a místo plnění 

 

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let, s účinností od 1.1.2021. 

 

(2) Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 

kterékoli smluvní strany, přičemž výpovědní doba se sjednává v délce 6 měsíců a začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
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(3) Zhotovitel a příkazník je povinen zahájit plnění činností a komunálních služeb dle této 

smlouvy dnem účinnosti této smlouvy. 

 

(4) Místem plnění činností a komunálních služeb dle této smlouvy je katastrální území 

Statutárního města Přerova a jeho místních částí.  

 

(5) Z důvodu přehlednosti a jen pro účely této smlouvy bude území Statutárního města Přerova 

a místních částí rozčleněno na jednotlivé sektory, přehled jednotlivých sektorů a jejich 

lokalizace je uveden v příloze č. ….. této smlouvy. 

 

XV. 

Změna smlouvy 

 

(1) Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v písemné formě a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 

zmocněnými.  

 

(2) Změny smlouvy budou sjednány jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

(3) Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

třetí osobu; to neplatí v případě převodu práv a povinností z této smlouvy na jím založenou 

společnost. K převedení práv a povinností za těchto podmínek je třeba písemného souhlasu 

objednatele. 

 

(4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.  

 

(5) V případě skončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 

spisovou dokumentaci týkající se sjednaných činností a komunálních služeb, která byla 

zhotoviteli předána dle této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne skončení smluvního vztahu. 

 

(6) V případě skončení smluvního vztahu je zhotovitel a příkazník povinen upozornit 

objednatele a příkazce na veškerá opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 

bezprostředně hrozící objednateli a příkazci v důsledku nedokončení, případně nezapočetí 

úkonů souvisejících s vykonávání sjednaných činností a komunálních služeb a příkazů.  

 

XVI. 

Ostatní ujednání 

 

(1) Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 

ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.  
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(2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

1.1.2021. 

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva plně nahrazuje dříve mezi smluvními stranami 

uzavřenou Smlouvu o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku „Komunální 

služby pro statutární město Přerov“ ze dne 9.9.2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12.2012, 

dodatku č. 2 ze dne 25.2.2015 a dodatku č. 3 ze dne 17.10.2017 a dále mandátní smlouvu ze 

dne 30.09.2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.6.2011 a dodatku č. 2 ze dne 13.6.2017, a to ode 

dne účinnosti této smlouvy. 

(4) Smluvní strany se dohodly, že objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

(5) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 

obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.  

 

(6) Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.  

 

Přílohy:  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………………………………………… 

XVII. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu jeho 

předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho …….. zasedání konaném dne 

…….. usnesením č. …………... . 

 

 

 V Přerově dne ………………….                         V Přerově dne …………………….  

 

 

 

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

          Michal Zácha                                                        Ing. Bohumír Střelec  

     náměstek primátora                                                     jednatel společnosti  

    


