
                                 Příkazní smlouva 
uzavřená podle ustanovení paragrafu 20340 a násl. občanského zák. v platném znění 

 

1. Smluvní strany 

 

Obec Větrušice, Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha - východ  

IČ 00 241 172, DIČ CZ-241 172 zastoupená paní Petrou Šefčíkovou, starostkou obce 

Bankovní spojení: KB Praha 9, č.ú. 8929201/0100 

(dále jen příkazce) 

 

a 

 

Ing Stanislav Zdrůbek, Golfová 884/1 , 102 00 Praha 10  

IČ 12 60 58 75, DIČ CZ5912040299 

Bankovní spojení: KB Praha 10, č.účtu: 46242101/0100  

(dále jen příkazník) 

 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je výkon činnosti odborného zástupce při správě a provozování 

kanalizace a ČOV Větrušice  

 

3. Povinnosti příkazníka 

- Odborný dohled a metodické řízení vlastníka a provozovatele kanalizace při 

provozování a spravování kanalizace a ČOV Větrušice 

- Zajištění technických podmínek napojení na kanalizační síť 

- Schvalování nových kanalizačních přípojek  

- Odborný technologický dohled nad čisticím procesem ČOV 

- Zajištění správní evidence vodohospodářského zařízení, vyplývající ze správy a 

provozu kanalizace, kontrolní hlášení vypouštění vod, vypouštěného znečistění, 

nakládání s odpady, majetkové a provozní evidence vodohospodářského majetku, 

celkové vyúčtování všech cen stočného, atd. 

- Kontrola nakládání s vodami, kolaudačních rozhodnutí vodohospodářského 

majetku, provozního řádu ČOV a kanalizačního a provozního řádu kanalizace 

- Účast na projednávání vodoprávních opatření s kontrolními a správními orgány 

státu 

- Stanovení provozní evidence a jejich kontrola: kanalizační přípojky, revizní 

šachty, zaústění do dešťových vod, kanalizační uzávěry, kniha havárií na stokové 

síti, kniha údržby a oprav na stokové síti, cejchování a ověření měřících zařízení, 

kniha revizí, smluv na likvidaci produktů čistícího procesu. 

- Stanovení kontrol technického stavu vodohospodářského majetku a aktualizace 

technického stavu 

- Plán nápravných a technických opatření 

- Stanovení zásad uzavírání smluv s producenty odpadních vod, smlouvy na 

odvádění a čištění odpadních vod, evidence odběratelů, evidence nenapojených 

obyvatelů, způsob likvidace odpadních vod, evidence fekálistů, evidence 

odpadních vod ze žump, podklady pro výpočet a stanovení stočného, způsob 

plateb, zjišťování spotřeby 

 

 

 



4. Povinnosti příkazce 

Příkazce je povinen zajišťovat provoz kanalizace a ČOV Větrušice v souladu s pokyny 

odborného zástupce, za tímto účelem zajistí:  

- odpovědnou a kvalifikovanou obsluhu všech vodohospodářských zařízení 

- úhradu potřebné elektrické energie a provozní vody 

- pravidelný servis jednotlivých strojních zařízení v rozsahu určeném výrobcem 

zařízení, zkušební provoz ČOV dle vodoprávního rozhodnutí 

- uzavírání smluv na odvádění a čištění odpadních vod s producenty odpadních vod  

- smlouvy na likvidaci produktů čisticího procesu 

- pravidelné čištění a proplachování kanalizace 

- kontrolu množství a kvality vypouštěných vod od jednotlivých producentů dle 

kanalizačního řádu 

- náklady na laboratorní rozbory odpadních vod a kalů 

- veškeré opravy a generální opravy stavebních objektů a provozních souborů 

vodohospodářských děl 

- okamžité odstranění všech technických poruch na strojním zařízení a poruch na 

kanalizační síti 

- průběžné předávání informací odborné osobě týkající se provozu kanalizace a 

ČOV 

- dle pokynů odborné osoby evidenci a kontrolu nových kanalizačních přípojek, 

cejchování měřících zařízení, revize strojních zařízení, elektrorevize, pasportizaci 

vodohospodářského majetku, inventarizaci zařízení 

- nutné finanční prostředky pro nutné opravy a údržbu vodohospodářských zařízení 

- fakturaci stočného včetně kontroly plateb a vymáhání nedoplatků 

 

5. Doba plnění 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, platnost a 

účinnost této smlouvy vzniká dnem podpisu oběma stranami. Plnění této smlouvy je 

podmíněno stavební kolaudací kanalizace a čistírny odpadních vod obce Větrušice. 

 

6. Cena 

Práce spojené s výkonem odpovědného zástupce dle této smlouvy budou fakturovány 

měsíčně vždy k poslednímu dni měsíce v částce 7.500 Kč/měsíc. Cena je uvedena bez 

DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle v tu dobu platných právních norem. 

 

7. Příkazce uhradí příkazníkem vystavenou fakturu-daňový doklad převodním příkazem na 

účet příkazníka ve lhůtě splatnosti. Doba splatnosti – 15 dní. 

V případě nedodržení lhůty splatnosti uvedené na faktuře-daňovém dokladu, uhradí 

příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši úrokové míry ČNB platné v den splatnosti 

z hodnoty faktury za každý den prodlení. Příkazník není povinen smluvní pokutu účtovat. 

 

8. Závěrečné ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom 

výtisku. Změny a doplňky k této smlouvě jsou možné písemně po dohodě obou stran.  

 

 

Dne:        Dne: 

 

…………………………    ………………………… 

       příkazce                                                                     příkazník 


