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Číslo smlouvy vlastníka:   
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017-D1 

 

DODATEK Č. 1  
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O SPRÁVĚ  
SVĚŘENÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ 

 

který mezi sebou uzavřely dle ustanovení § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smluvní strany: 
 
1. statutární město Havířov 

IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01 
není zapsán v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1721604319/0800 
zastoupeno: Bc. Josefem Bělicou, náměstkem primátorky pro ekonomiku a 

správu majetku 
ID datové schránky: 7zhb6tn 
dále též jako vlastník 

 
2. Městská realitní agentura, s.r.o.  

IČO: 64084744  
DIČ: CZ64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – Město, PSČ 736 01 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3523690227/0100 
zastoupena: Ing. Jiřím Lankočím, jednatelem 

Róbertem Masarovičem, MSc., jednatelem 
ID datové schránky: axsmci7 
dále též jako správce 

 
dále také obecně „smluvní strany“. 
 

 

I.  Úvodní prohlášení smluvních stran  
1. Smluvní strany mezi sebou dne 28. 12. 2017 dle ustanovení § 1400 a násl. a 

ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, uzavřely Příkazní smlouvu o správě svěřených nemovitých věcí, č. smlouvy 
vlastníka 1003/EO/2017, č. smlouvy správce 8/R/2017, která nabyla účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dne 28. 12. 2017 (dále jen „Původní příkazní smlouva“). 

2. Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na změně Původní příkazní smlouvy a 
jejich příloh, jak vyplývá níže z tohoto Dodatku č. 1, a to zejména za účelem: 

a) revize Přílohy č. 1 Původní příkazní smlouvy – Seznamu předmětných 
nemovitých věcí, tak, aby tento seznam odpovídal skutečnému stavu ke dni 
uzavření tohoto Dodatku č. 1, 

b) dílčí úpravy nároku vlastníka na uplatnění smluvních pokut tak, aby 
nedocházelo k uplatnění smluvních pokut v situacích, kdy porušení smluvních 
povinností nelze spravedlivě přičítat k tíži správce, je sporné nebo je dáno 
nedostatkem součinnosti ze strany vlastníka, 
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c) úpravy režimu zastupování vlastníka při vymáhání pohledávek v případech, ve 
kterých dle platné právní úpravy není možné, aby vlastníka zastupoval přímo 
správce, 

d) upuštění od požadavku na předchozí souhlas vlastníka, jde-li o ukončení 
nájemní smlouvy k bytu dohodou, 

e) výslovné zahrnutí nákladů na služby poskytované notáři mezi náklady spojené 
se správou a provozem předmětných nemovitých věcí, které nejsou obsaženy 
v odměně správce, a 

f) odstranění případných písařských chyb a drobných nepřesností v Původní 
příkazní smlouvě nebo jejich příloh, aniž by tím mělo dojít ke změně v právech a 
povinnostech smluvních stran. 

 
II. Změna původní smlouvy 

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany v souladu s článkem XV. bod 3 
Původní příkazní smlouvy dohodly na změně Původní příkazní smlouvy a jejích příloh 
takto: 
 

a) V článku VIII. „Hospodářská činnost správce“ se bod 3.2. písm. b) nahrazuje 
tímto novým zněním: 

 
b) náklady spojené se správou a provozem předmětných nemovitých věcí, 
které nejsou obsaženy v odměně správce (pojištění, soudní a správní 
poplatky, odměny a náhrady hotových výdajů notáře, poštovné, apod.); 
 

b) v Příloze č. 1 Původní příkazní smlouvy - Seznam předmětných nemovitých 
věcí se z bodu 1. „Bytové domy“ vypouštějí tyto objekty: 

 
Alšova   11/234 
Boženy Němcové 3a/1207 
Generála Svobody 15/748 
Aloise Jiráska  2/1519 
Klidná   5/697 
Klidná   17/793 
Nová   10/140 
Občanská  1/121 
Obránců míru  3/619 
Obránců míru  9/701 
Obránců míru  11/702 
Obránců míru  13/703 
Obránců míru  15/704 
Padlých hrdinů 47/144 
Palackého  2/689 
S.K.Neumanna 3/803 
Jaroslava Seiferta 8/1483 
Sukova   4/821 
Široká   4/582 
Široká   3/590 
U Lesa   3a/865 
Vardasova  1/1001 
 

c) v Příloze č. 1 Původní příkazní smlouvy - Seznam předmětných nemovitých 
věcí se bod 2. „Domy (objekty) s nebytovými prostory“ rozšiřuje o tyto objekty: 
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Obránců Míru  3/619  Armáda spásy 
U Lesa   3a/865 MRA 
 

d) v Příloze č. 2 Původní příkazní smlouvy – Soupis správcem vykonávaných 
činností v bodu 2. „Zajišťování řádného a včasného poskytování služeb 
spojených s užíváním předmětných nemovitých věcí, plnění všech zákonných 
povinností vlastníka, výkon práva vlastníka, informování vlastníka, zejména:“ se 
písm. e) nahrazuje tímto novým zněním: 
 

e) Uzavírání dohod o jistotě s nájemci bytů, výběr jistot a jejich poukazování 
na příslušný účet vlastníka, vedení a vypořádávání veškeré agendy spojené s 
jistotami;   
  

e) v Příloze č. 2 Původní příkazní smlouvy – Soupis správcem vykonávaných 
činností v bodu 2. „Zajišťování řádného a včasného poskytování služeb 
spojených s užíváním předmětných nemovitých věcí, plnění všech zákonných 
povinností vlastníka, výkon práva vlastníka, informování vlastníka, zejména:“ se 
na konci písm. ee) poslední odstavec začínající slovy „V případech, ve kterých 
dle platné právní úpravy není možné, aby vlastníka zastupoval správce…“ 
v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 
 

V případech, ve kterých dle platné právní úpravy není možné, aby vlastníka 
zastupoval správce (tj. zejména učinění podání k soudu, rozhodci, soudnímu 
exekutorovi, a dále zastupování vlastníka při jednáních před soudem, 
rozhodcem, soudním exekutorem), zajistí správce zastoupení vlastníka 
oprávněnou třetí osobou, tj. zpravidla advokátem, kterému vlastník udělí pro 
výše uvedené účely samostatnou plnou moc, přičemž odměna správce za 
zajištění zastoupení vlastníka (včetně nákladů na smluvní odměnu zástupce 
vlastníka) je obsažena v odměně správce dle Příkazní smlouvy o správě 
svěřených nemovitých věcí, ke které se tato příloha vztahuje; 
 

f) v Příloze č. 2 Původní příkazní smlouvy – Soupis správcem vykonávaných 
činností v bodu 3. „Zabezpečovat investice, opravy a údržbu předmětných 
nemovitých věcí“ se písm. f) nahrazuje tímto novým zněním: 

 
f) Předání podkladů ke zveřejnění údajů o veřejných zakázkách vlastníka na 
jeho profilu zadavatele podle „Zásad zadávání veřejných zakázek 
statutárního města Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a 
účinném znění, vlastníkovi, přičemž v případě, že správce předá podklady ke 
zveřejnění informací opožděně, vlastník bude účtovat správci smluvní pokutu 
ve výši 250,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení, čímž není 
dotčeno právo vlastníka na náhradu škody. Jedná-li se o prodlení s předáním 
podkladů pro uveřejnění výše skutečné uhrazené ceny za plnění smlouvy na 
profilu zadavatele u zakázek hrazených z FNB, uplatní se smluvní pokuta 
pouze tehdy, obdržel-li správce od vlastníka s dostatečným předstihem 
písemnou informaci o výši a datu provedených úhrad; 
 

g) v Příloze č. 2 Původní příkazní smlouvy – Soupis správcem vykonávaných 
činností v bodu 3. „Zabezpečovat investice, opravy a údržbu předmětných 
nemovitých věcí“ se písm. h) nahrazuje tímto novým zněním: 
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h) Předání kompletní dokumentace k ukončeným zadávacím řízením podle 
„Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova 
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, vlastníkovi, přičemž 
v případě, že (i) správce předá dokumentaci opožděně, nebo (ii) předaná 
dokumentace nebude kompletní a správce nezjedná nápravu ani v 
dodatečné lhůtě desíti pracovních dnů od okamžiku, kdy byl vlastníkem 
vyzván k nápravě, včetně specifikace chybějících dokumentů, bude vlastník 
účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý i započatý pracovní 
den prodlení od řádného termínu pro předání kompletní dokumentace, čímž 
není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody. 

 
h) v Příloze č. 2 Původní příkazní smlouvy – Soupis správcem vykonávaných 

činností v bodu 4. „Seznam činností vykonávaných správcem po předchozím 
písemném souhlasu vlastníka, popř. na základě jeho písemného pokynu:“ se 
písm. b) nahrazuje tímto novým zněním: 
 

b) Ukončování nájemních smluv k předmětným nemovitým věcem, popř. 
jejím částem, výpovědí anebo dohodou; předchozí písemný souhlas ani 
pokyn vlastníka se nevyžaduje při ukončení nájemní smlouvy dohodou, je-li 
předmětem nájmu byt nebo sklep užívaný nájemcem bytu; 

 
2. Za účelem řádného zapracování veškerých změn plynoucích z tohoto Dodatku č. 1 a 

odstranění případných pochybností či sporů o znění Původní příkazní smlouvy po 
změnách sjednaných na základě tohoto Dodatku č. 1, jakož i za účelem odstranění 
písařských chyb a drobných nepřesností v Původní příkazní smlouvě ve smyslu čl. I 
bod 2 písm. f) tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly, že počínaje okamžikem 
účinnosti tohoto Dodatku č. 1 budou za závazné znění Původní příkazní smlouvy a 
jejich příloh č. 1 a 2, ve znění změn sjednaných tímto Dodatkem č. 1, považovat 
konsolidované znění Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí, 
konsolidované znění Přílohy č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých 
věcí a konsolidované znění Přílohy č. 2 Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1. 

3. Ostatní přílohy Původní příkazní smlouvy, tj. Příloha č. 3 – Odměna správce, a Příloha 
č. 4 – Plná moc, zůstávají beze změny.  

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. 
Vlastník zajistí uveřejnění dodatku nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho 
uzavření. Vlastník se zavazuje uvést ID datové schránky správce do formuláře pro 
uveřejnění dodatku v registru smluv. 

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej 
podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření, a účinnosti nabývá po uveřejnění v 
registru smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání, že tímto dodatkem projevují svoji vážnou vůli, 
že k jeho uzavření nebyly přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo 
duševního násilí, a po zvážení všech okolností si nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
Autentičnost tohoto dodatku stvrzují svými podpisy. 
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Přílohy: 
č. 1 – Příkazní smlouva o správě svěřených nemovitých věcí – konsolidované znění 
č. 2 – Seznam předmětných nemovitých věcí – konsolidované znění 
č. 3 – Soupis správcem vykonávaných činností – konsolidované znění 
 

 

Doložka platnosti  
Tento dodatek byl schválen Radou města Havířova dne 3. 10. 2018 usnesením  

čís. 4982/95RM/2018. 

 

V Havířově dne 5. 10. 2018 V Havířově dne 8. 10. 2018 

Za vlastníka: Za správce: 

  

  

……………………………………….. ……………………………………….. 

statutární město Havířov Městská realitní agentura, s.r.o. 
Bc. Josef Bělica Ing. Jiří Lankočí, jednatel 

náměstek primátorky 
  

 ………………………………….. 
 Městská realitní agentura, s.r.o. 

 Róbert Masarovič, MSc., jednatel 
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Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých 
věcí - Soupis správcem vykonávaných činností 

-konsolidované znění po zapracování Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018 
 
Číslo smlouvy vlastníka:1003/EO/2017 
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017-D1 

 
Seznam činností vykonávaných správcem v rámci správy předmětných nemovitých věcí 
dle článku IV. bod 1. Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí, ke které se 
tato příloha vztahuje. 
 

 

1. Vedení technické a účetní dokumentace včetně provádění jejich aktualizace, 
zejména: 
a) Vedení účetnictví v souladu se zákonnými předpisy a dle dalších požadavků 

vlastníka, přičemž vzájemně od sebe musí být odděleno účetnictví správce a 
účetnictví vlastníka; 

b) Evidence pasportů domů, bytů a nebytových prostor; 
c) Evidence výchozích revizních zpráv a periodických revizních zpráv v termínech 

dle platných a účinných právních předpisů; 
d) Vedení seznamu nájemců bytů i nebytových prostor (a to včetně uživatelů, kteří 

je užívají bez právního důvodu); 
e) Vedení seznamu podnájemníků;  
f) Evidence účelu užívání nebytových prostor; 
g) Vedení přehledu volných bytů a volných nebytových prostor; 
h) Evidence vyúčtovaných služeb spojených s bydlením i s užíváním nebytových 

prostor; 
i) Seznam (soupis) nejnutnějších oprav a rekonstrukcí včetně základních výměr 

pro nejbližší období a následující rok s návrhem rozpočtových nákladů. 
 
 
2. Zajišťování řádného a včasného poskytování služeb spojených s užíváním 

předmětných nemovitých věcí, plnění všech zákonných povinností vlastníka, 
výkon práva vlastníka, informování vlastníka, zejména: 
a) Správa předmětných nemovitých věcí a jejich částí v souladu s účelem, ke 

kterému byly určeny;  
b) Zajišťování řádného předávání a přejímání bytů, nebytových prostor a jiných 

nemovitých věcí; 
c) Samostatné zpracování a průběžná aktualizace textů nájemních smluv a smluv 

o výpůjčce ke všem druhům předmětných nemovitých věcí, resp. jejich částem, 
a to tak, aby tyto byly v souladu s občanským zákoníkem a se zájmy a pokyny 
vlastníka;   

d) Uzavírání nájemních smluv o nájmech předmětných nemovitých věcí, popř. 
jejich částí za podmínek stanovených vlastníkem, jinak v souladu s občanským 
zákoníkem a se zájmy vlastníka, v případech, kdy nájem bytu představuje 
bytovou náhradu anebo přístřeší (v tomto případě k uzavření nájemní smlouvy 
není vyžadován souhlas vlastníka);  

e) Uzavírání dohod o jistotě s nájemci bytů, výběr jistot a jejich poukazování na 
příslušný účet vlastníka, vedení a vypořádávání veškeré agendy spojené s 
jistotami; 

f) Předepisování nájemného, popř. jiných ekvivalentních úplat za užívání 
předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí, v souladu s pokyny vlastníka; 
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g) Určení pravidel pro rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby 
v předmětných nemovitých věcech, popř. jejich částech, a dále v této souvislosti 
samostatné zpracování a průběžná aktualizace brožury „Pravidla pro uživatele 
bytů a jiných prostor v budovách ve vlastnictví statutárního města Havířov 
vztahující se k poskytování služeb spojených s nájmem bytů, placení nákladů 
na služby, a dále k drobným opravám a běžné údržbě“, a to tak, aby tato byla 
v souladu s občanským zákoníkem a se zájmy a pokyny vlastníka; 

h) Předepisování záloh na služby postupem podle zákona upravujícího 
poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domech 
s byty, a to u všech předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí; 

i) Posuzování odůvodněnosti výměn zařizovacích předmětů v souladu s platnými 
a účinnými právními předpisy, a zajišťování jejich výměny; 

j) Povolování slev z nájemného u bytů dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku do výše 20 % částky nájemného; 

k) Poskytování souhlasů či nesouhlasů nájemcům bytů a nebytových prostor 
(částí předmětných nemovitých věcí) ke stavebním úpravám a ke změně 
výměry podlahové plochy bytu, a to s výjimkou úprav bytů na byty bezbariérové 
a úprav bytů v domech zvláštního určení (DPS); 

l) Zajišťování předepsaných revizí a kontrol včetně odstraňování porevizních 
závad, tlakových zkoušek a údržby vyhrazených technických zařízení dle 
platných a účinných právních předpisů;           

m) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s podnájmem bytů; 
n) Průběžná kontrola stavu a způsobu užívání bytů a nebytových prostor (v 

případě nebytových prostor alespoň 2x za kalendářní rok); 
o) Provádění oprav, úprav, revizí a údržby v uvolněných bytech bez průtahů; 
p) Zabezpečení úklidu v částech předmětných nemovitých věcí představujících 

společné prostory a schůdnosti přístupových chodníků k předmětným 
nemovitým věcem;  

q) Provádění komplexní činnosti související s odečty a servisem a vyúčtováním 
tepla, teplé vody, studené vody a rozdělovačů topných nákladů, a to včetně 
mimořádných odečtů a poskytování zjištěných údajů dodavatelům; 

r) Zajišťování řádného i mimořádného úředního ověření funkčnosti vodoměrů u 
oprávněného subjektu; 

s) Neprodlené informování vlastníka o závažných havarijních událostech v / na 
předmětných nemovitých věcech (požár, sesuvy střech, únik plynu apod.); 

t) Informování správců inženýrských sítí o vzniklých poruchách či haváriích; 
u) Zabezpečování havarijních a běžných oprav vodovodních a kanalizačních 

přípojek;  
v) Zabezpečování veškeré činnosti a veškerých povinností na úseku požární 

ochrany vyplývající z platných a účinných právních předpisů; 
w) Zabezpečování likvidace odpadu vzniklého z oprav předmětných nemovitých 

věcí;  
x) Zabezpečování oprav, periodických revizí a větrání v krytech civilní obrany;  
y) Zabezpečování dodržování podmínek stanovených vlastníkovi ve smlouvách 

týkajících se předmětných nemovitých věcí, které vlastník uzavřel a seznámil 
s jejich obsahem správce; 

z) Uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s užíváním předmětných 
nemovitých věcí, resp. jejich částí (teplo, teplá voda, studená voda, elektrická 
energie do společných prostor, provoz a opravy společné televizní antény, 
provoz a opravy výtahů, úklid společných prostor, provoz a údržba komínů), 
uplatňování práv vlastníka jako odběratele vyplývajících z uzavřených smluv; 
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aa) Uzavírání smluv o přenechání částí nemovitých věcí k umístění technologií pro 
připojení k internetu, popř. jiným datovým službám, s poskytovateli těchto 
služeb, a to v souladu s podmínkami určenými vlastníkem; 

bb) Vyřizování požadavků uživatelů předmětných nemovitých věcí, resp. jejich částí 
instalaci společné televizní antény a jiných bezdrátových služeb v souladu 
s podmínkami určenými vlastníkem; 

cc) Vyřizování povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a vypouštění 
odpadních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

dd) Výběr nájemného, ekvivalentních plateb za užívání předmětných nemovitých 
věcí, popř. jejich částí, a plateb za plnění poskytovaná s užíváním bytových i 
nebytových prostor v předmětných nemovitých věcech (dále též služby); 

ee) Zabezpečování všech činností spojených s vymáháním dlužného nájemného, 
ekvivalentních plateb za užívání předmětných nemovitých věcí, popř. jejich 
částí, úhrad za služby a dalších plateb vzešlých z užívání předmětných 
nemovitých věcí třetími osobami, a uplatňováním práva na vyklizení, a to 
zejména: 

i. uzavírání dohod o splátkách s dlužníky (správce tuto činnost bude 
vykonávat v souladu s ustanovením § 85 písm. f) a h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), 

ii. předkládání prohlášení o uznání dluhů dlužníkům, 
iii. ve vhodných případech uzavírání rozhodčích smluv vztahujících se 

k nárokům vlastníka; 
iv. zajišťování sepisů veškerých podání k soudu, rozhodci anebo soudnímu 

exekutorovi vedoucích k zahájení řízení ve věcech zaplacení dlužných 
částek (zejména dluhy na nájemném, náhradě za bezdůvodné 
obohacení za užívání bytu bez právního důvodu, na platbách za služby, 
na platbách za vyúčtované náklady na uvedení některé z předmětných 
nemovitých věcí, popř. jejich částí do původního stavu po jejich vrácení). 

V případech, ve kterých dle platné právní úpravy není možné, aby vlastníka 
zastupoval správce (tj. zejména učinění podání k soudu, rozhodci, soudnímu 
exekutorovi, a dále zastupování vlastníka při jednáních před soudem, 
rozhodcem, soudním exekutorem), zajistí správce zastoupení vlastníka 
oprávněnou třetí osobou, tj. zpravidla advokátem, kterému vlastník udělí pro 
výše uvedené účely samostatnou plnou moc, přičemž odměna správce za 
zajištění zastoupení vlastníka (včetně nákladů na smluvní odměnu zástupce 
vlastníka) je obsažena v odměně správce dle Příkazní smlouvy o správě 
svěřených nemovitých věcí, ke které se tato příloha vztahuje; 

ff) Promíjení poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut v jednotlivých 
případech do částky 10.000,- Kč, ne však více než 200.000,- Kč v součtu všech 
případů za kalendářní rok (o promíjení nad tento rámec může rozhodnout 
pouze vlastník dle ustanovení § 85 písm. f) a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů);  

gg) Poskytování ubytování třetím osobám v ubytovacím zařízení vlastníka 
v souladu s ceníkem ubytovacích služeb a ubytovacím řádem schváleným, jak 
tyto byly schváleny vlastníkem;    

hh) Plnění všech povinností vyplývajících pro správce ze „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“ v platném a 
účinném znění, ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v 
domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, dále ze Zásad pro vznik nájmu 
bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova, a dále 
Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou 
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službou) v majetku statutárního města Havířova, a to včetně přípravy 
souvisejících materiálů pro rozhodnutí vlastníka; 

ii) Přijímání žádostí zájemců o výměny bytu dle platných „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“, včetně 
souvisících příprav materiálů pro rozhodnutí vlastníka; 

jj) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s žádostmi týkajících se přechodu nájmu 
bytů (částí předmětných nemovitých věcí) dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku; 

kk) Předkládání soupisu uzavřených nájemních smluv k bytům, soupisu uzavřených 
dohod o splátkách, soupisu obdržených uznání dluhů s přísliby zaplacení, a 
soupisu žádostí o prominutí poplatku, úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, 
kterým bylo zcela nebo jen z části vyhověno, k projednání, a to vlastníkovi vždy 
do 15. dne následujícího měsíce; 

ll) Informování vlastníka o skončení nájmu části nemovité věci, která není bytem, 
a to v předstihu alespoň 30 dní; 

mm) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s umístěním sídla podnikatelské činnosti 
v bytech dle předchozího rozhodnutí vlastníka; 

nn) Poskytování souhlasů či nesouhlasů k přihlášení cizího státního příslušníka 
k pobytu v obecním bytě; 

oo) Vydávání souhlasů s přijetím dalších osob jako členů domácnosti do bytů, které 
mají v nájmu třetí osoby, přičemž správce je povinen odmítnout takový souhlas 
v následujících případech: 

i. osoba, která má být do bytu přijata jako člen domácnosti, byla v minulosti 
uživatelem bytu, avšak porušovala zásady klidného občanského soužití; 

ii. nájemce bytu porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu (má dluh, 
neužívá byt, porušuje dobré mravy a zásady klidného občanského 
soužití, apod.); 

iii. došlo-li by přijetím další osoby za člena domácnosti k překročení limitu 
počtu osob v jednotlivých bytech ve smyslu rozhodnutí vlastníka; 

iv. budou zjištěny okolnosti, že se ze strany nájemce jedná o spekulativní 
jednání; 

v. je tato další osoba nájemcem nebo vlastníkem jiného objektu určeného 
k bydlení mimo případy zvláštního zřetele hodné; 

pp) Posuzování žádosti nájemců bytů z hlediska, zda se jedná o případy zvláštního 
zřetele hodných, kdy má potřeba užívání dvou bytů racionální důvod 
v souvislosti se zvýšením nájemného o 50 % dle platných „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“.     

 
3. Zabezpečovat investice, opravy a údržbu předmětných nemovitých věcí 

a) Sestavení Plánu hospodářské činnosti města Havířova vč. „Finančního plánu 
údržby domovního fondu města Havířova“ (dále jen „Finanční plán ÚHČ“) pro 
každý kalendářní rok, a sestavení Plánu financování investic do domovního 
fondu města Havířova z Fondu nájemního bydlení, (dále jen „Plán čerpání 
z FNB“) přičemž tyto plány musí být vlastníkovi předány ke schválení nejpozději 
do konce předcházejícího kalendářního roku.  
Finanční plán ÚHČ správce sestaví v následujícím členění:  

I. předepsané a udržovací práce, 
II. běžné a neplánované opravy domovního fondu, 

III. plánované opravy a investice, 
IV. správci domovního fondu a údržba, 
V. služby. 

Plán čerpání z FNB správce sestaví v následujícím členění:  
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I. Splátky úvěrů 
II. Plánované investice do bytového fondu  

III. Neplánované investice 
IV. Investice do bytového fondu celkem 
V. Financování z FNB celkem.  

b) Komplexní zabezpečení přípravy a realizace jednotlivých akcí dle Finančního 
plánu ÚHČ a Plánu čerpání z FNB, popř. dle individuálních rozhodnutí 
vlastníka, a to včetně: 

i. související inženýrské činnosti,    
ii. realizace výběru dodavatele, přičemž v případě, že se bude jednat o 

veřejnou zakázku malého rozsahu, bude správce postupovat v souladu 
se „Zásadami zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova 
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, 

iii. realizace výběru dodavatele, přičemž v případě, že se bude jednat o 
podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku, správce: 

- zajistí výběr externího administrátora podlimitní nebo nadlimitní 
veřejné zakázky,  

- bude zastupovat vlastníka při jednání s externím administrátorem,  
- bude poskytovat externímu administrátorovi veškeré součinnosti 

potřebné pro zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, 
- provede veškeré úkony nezbytné k zadání podlimitní nebo 

nadlimitní veřejné zakázky v souladu se „Zásadami zadávání 
veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím 
MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, 

iv. zastupování vlastníka při souvisejících jednáních se stavebním úřadem, 
popř. dalšími dotčenými subjekty, 

v. uzavírání smluv s vybranými dodavateli, 
vi. realizace stavebního dozoru, popř. jiného způsobu kontroly průběhu akcí, 

vytýkání nikoliv řádného provádění akcí,  
vii. uplatňování práv vlastníka jako odběratele a plnění jeho povinností 

z uzavřených smluv, 
viii. provedení přejímky dokončených akcí, 
ix. uplatňování veškerých vad, 
x. zpracování a předložení návrhu čerpání zádržného vlastníkovi, a to 

včetně souvisejících příloh (zejména projektová dokumentace, 
dokumentace související se stavebním řízením, smlouva o dílo, zápis o 
předání díla, prohlášení o shodě, apod.);   

c) Provádění prací na / v předmětných nemovitých věcech vlastními kapacitami 
správce v rozsahu určeném Finančním plánem ÚHČ v části IV – Vlastní údržba, 
přičemž inkasa za tyto práce provádí správce z účtu hospodářské činnosti 
vlastníka a je povinen vést o tom samostatnou oddělenou účetní evidenci; 

d) Sledování kvality provedených zakázek na / v předmětných nemovitých věcech 
po dobu záruční doby, včasné vytýkání vad a uplatnění jejich řádného 
odstranění po dodavateli, a uplatnění smluvních sankčních ujednání;   

e) Předání dokladů souvisejících s jednotlivými akcemi s plněním nad 50.000,- Kč 
bez daně z přidané hodnoty vlastníkovi, a to do 3 měsíců od data převzetí díla 
(Zápis o předání a převzetí díla, kolaudační rozhodnutí, v případě změny 
obestavěného prostoru geodetické zaměření, vyčíslení nákladových položek 
stavby, apod.); v případě, že správce předá podklady k ukončeným akcím 
opožděně, vlastník bude účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za 
každý i započatý pracovní den prodlení, čímž není dotčeno právo vlastníka na 
náhradu škody; 
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f) Předání podkladů ke zveřejnění údajů o veřejných zakázkách vlastníka na jeho 
profilu zadavatele podle „Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, vlastníkovi, 
přičemž v případě, že správce předá podklady ke zveřejnění informací 
opožděně, vlastník bude účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za 
každý i započatý pracovní den prodlení, čímž není dotčeno právo vlastníka na 
náhradu škody. Jedná-li se o prodlení s předáním podkladů pro uveřejnění výše 
skutečné uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele u zakázek 
hrazených z FNB, uplatní se smluvní pokuta pouze tehdy, obdržel-li správce od 
vlastníka s dostatečným předstihem písemnou informaci o výši a datu 
provedených úhrad; 

g) Uveřejňování smluv / potvrzených objednávek v registru smluv vč. provádění 
znečitelnění údajů, které jsou chráněny zvláštními zákony, provádění oprav či 
znepřístupnění duplicitně zveřejněné smlouvy / potvrzené objednávky vlastníka 
v souladu s příslušnými právními předpisy;  
V případě, že správce neuveřejní smlouvu / objednávku v registru smluv ve 
lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy, bude vlastník účtovat správci 
smluvní pokutu ve výši 250,- Kč, za každý i započatý pracovní den prodlení, 
čímž není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody; 

h) Předání kompletní dokumentace k ukončeným zadávacím řízením podle „Zásad 
zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím MRA, 
s.r.o.“ v platném a účinném znění, vlastníkovi, přičemž v případě, že (i) správce 
předá dokumentaci opožděně, nebo (ii) předaná dokumentace nebude 
kompletní a správce nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě desíti pracovních 
dnů od okamžiku, kdy byl vlastníkem vyzván k nápravě, včetně specifikace 
chybějících dokumentů, bude vlastník účtovat správci smluvní pokutu ve výši 
250,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení od řádného termínu pro 
předání kompletní dokumentace, čímž není dotčeno právo vlastníka na náhradu 
škody. 

 
 

4.    Seznam činností vykonávaných správcem po předchozím písemném souhlasu 
vlastníka, popř. na základě jeho písemného pokynu: 
a) Uzavírání nájemních smluv o nájmech předmětných nemovitých věcí, popř. 

jejich částí a smluv o výpůjčce předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí, 
dle podmínek stanovených vlastníkem, jinak v souladu s občanským zákoníkem 
a v souladu se zájmy vlastníka, vyjma případů, kdy nájem bytu představuje 
bytovou náhradu anebo přístřeší (viz bod 2. písm. d) výše v této příloze);  

b) Ukončování nájemních smluv k předmětným nemovitým věcem, popř. jejím 
částem, výpovědí anebo dohodou; předchozí písemný souhlas ani pokyn 
vlastníka se nevyžaduje při ukončení nájemní smlouvy dohodou, je-li 
předmětem nájmu byt nebo sklep užívaný nájemcem bytu; 

c) Uzavírání dohod o změně v osobách nájemců (zejména přistoupení další osoby 
k nájemní smlouvě) v rámci trvajících nájemních smluv k předmětným 
nemovitým věcem;  

d) Vyhotovení předávacího protokolu v případě převodu nemovitostí z majetku 
města novému vlastníkovi, včetně předání všech dokladů, dokumentace a 
Energetického průkazu budov; 

e) Zajištění zveřejnění nájemních smluv a smluv o výpůjčce v Registru smluv. 



Číslo smlouvy vlastníka:1003/EO/2017   
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017-D1 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O SPRÁVĚ  

SVĚŘENÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ 
-konsolidované znění po zapracování Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018 

 
kterou mezi sebou uzavřely dle ustanovení § 1400 a násl., a ustanovení § 2430 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smluvní 

strany: 
 
1. statutární město Havířov 

IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01 
není zapsán v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1721604319/0800 
zastoupeno: Bc. Josefem Bělicou, náměstkem primátorky pro ekonomiku a 

správu majetku 
ID datové schránky: 7zhb6tn 
dále též jako vlastník 

 
2. Městská realitní agentura, s.r.o.  

IČO: 64084744  
DIČ: CZ64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – Město, PSČ 736 01 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3523690227/0100 
zastoupena: Ing. Jiřím Lankočím, jednatelem 

Róbertem Masarovičem, MSc., jednatelem 
ID datové schránky: axsmci7 
dále též jako správce 

 
dále také obecně „smluvní strany“. 
 

 

I. Úvodní prohlášení smluvních stran  
1. Vlastník prohlašuje, že má ve svém majetku mimo jiné nemovité věci, jejichž soupis je 

uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Nemovité věci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se dále pro účely této smlouvy 
označují jako „předmětné nemovité věci“. 

2. Správce prohlašuje, že je obchodní společností, která v rámci výkonu své 

podnikatelské činnosti provádí mimo jiné správu nemovitých věcí, přičemž k výkonu 

této činnosti má veškerá potřebná podnikatelská oprávnění. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Vlastník svěřuje správci do správy předmětné nemovité věci a bude správci za výkon 

správy předmětných nemovitých věcí platit odměnu. 
2. Správce přijímá od vlastníka předmětné nemovité věci do správy. 
3. V případě, že po uzavření této smlouvy vlastník na základě svého rozhodnutí určí, že 

správci mají být svěřeny do správy další nemovité věci, rozšíří vlastník soupis 
nemovitých věcí o tyto věci, oznámí tuto skutečnost správci, a správce tyto nemovité 
věci bez zbytečného odkladu přijme od vlastníka do správy. 
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Pro účely této smlouvy se takto nově správci svěřené nemovité věci považují též za 
předmětné nemovité věci. 

4. Rozsah správy předmětných nemovitých věcí, úplata za výkon správy předmětných 
nemovitých věcí, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran jsou sjednány dále v 
této smlouvě, popř. vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

 
 

III. Ujednání o převzetí předmětných nemovitých věcí do správy 
1. Smluvní strany se, vzhledem k tomu, že před účinnosti této smlouvy byla správa 

předmětných nemovitých věcí vykonávána správcem na základě Mandátní smlouvy č. 
612/OPS/07 ze dne 3. září 2007, na základě které správce již dříve převzal do správy 
předmětné nemovité věci a vykonával jejich komplexní správu, dohodly na tom, že 
výkon správy předmětných nemovitých věcí správcem bude od okamžiku účinnosti 
této smlouvy kontinuálně pokračovat, aniž by správce nově předmětné nemovité věci 
od vlastníka převzal. 

2. Správce prohlašuje, že na základě Mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. září 
2007 již disponuje veškerou potřebnou dokumentací ke správě předmětných 
nemovitých věcí, a že k okamžiku uzavření této smlouvy byl vlastníkem seznámen se 
všemi důležitými okolnostmi vztahujícími se k výkonu jeho činnosti. 

3. Správce prohlašuje, že k okamžiku uzavření této smlouvy je detailně seznámen se 
stavebním a technickým stavem předmětných nemovitých věcí, a že k němu nemá 
výhrady. 

4. V případě, že po uzavření této smlouvy budou správci svěřeny do správy další 
nemovité věci (viz článek II. bod 3. této smlouvy), vlastník bez zbytečného odkladu po 
vzniku této skutečnosti předá správci veškerou dokumentaci vztahující se k těmto 
nemovitým věcem. 

 
 

IV. Činnosti správce 
1. Správce se zavazuje v rámci výkonu správy předmětných nemovitých věcí vykonávat 

pouze ty činnosti, které jsou specifikované v příloze č. 2 této smlouvy. 
2. Správce při výkonu správy předmětných nemovitých věcí jedná vůči třetím osobám 

jménem vlastníka a na účet vlastníka. 
Výjimkou z ujednání podle tohoto bodu je ujednání dle Přílohy č. 2 této smlouvy, bod 
3. písm. c), kdy v těchto případech správce jedná svým jménem na účet vlastníka. 

3. Správce se zavazuje zajistit informování třetích osob o tom, že předmětné nemovité 
věci jsou spravovány jeho osobou. 
V případě, že se třetí osoba obrátí na vlastníka se záležitostí týkající se správy 
předmětných nemovitých věcí, bude vlastník neprodleně informovat tuto osobu o tom, 
že předmětné nemovité věci jsou spravovány správcem a o osobě správce. 

4. Pro potřeby právního jednání správce při výkonu správy předmětných nemovitých věcí 
vystaví vlastník správci plnou moc. Smluvní strany se dohodly, že správce je oprávněn 
třetí osobě předložit tuto smlouvu. 

 
 

V. Trvání této smlouvy 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 
VI. Odměna 

1. Vlastník se zavazuje platit správci za výkon správy předmětných nemovitých věcí 
odměnu v částce určené podle přílohy č. 3 této smlouvy. 
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2. V odměně správce jsou obsaženy veškeré náklady na výkon činnosti správce při 
správě předmětných nemovitých věcí, ledaže se smluvní strany v konkrétním případě 
anebo v rámci této smlouvy dohodnou o nákladech správce při výkonu správy 
předmětných nemovitých věcí jinak. 

3. Termín splatnosti dílčích částí odměny a další otázky vztahující se k úplatě jsou 
obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že každé vyúčtování podle bodu 3. tohoto článku bude 
obsahovat náležitosti, které vyžaduje platná a účinná právní úprava. 

 
 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Správce se zavazuje vykonávat správu vyplývající z obecně platných právních 

předpisů předmětných nemovitých věcí poctivě a s odbornou péčí. 
2. Správce bude při správě předmětných nemovitých věcí užívat každého prostředku, 

kterého vyžaduje povaha jeho činnosti na základě této smlouvy, a dále takového, který 
se shoduje s vůlí vlastníka. Od vlastníkových pokynů se správce může odchýlit, pokud 
to je nezbytné v zájmu vlastníka a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas; v tomto 
případě je správce povinen vlastníka o této skutečnosti informovat nejpozději do dvou 
pracovních dnů. 

3. V případě, že správce obdrží od vlastníka zřejmě nesprávný pokyn, upozorní ho na to 
a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm vlastník trvá. 

4. Správce přenechá vlastníkovi veškerý užitek získaný z jeho činnosti na základě této 
smlouvy. 

5. Správce se zavazuje vést spolehlivé záznamy o předmětných nemovitých věcech a o 
výkonu své činnosti. 

6. Správce se zavazuje vykonávat činnost na základě této smlouvy tak, aby nedošlo ke 
smísení majetku správce s majetkem vlastníka, ohledně kterého je vykonávána správa 
na základě této smlouvy. 

7. Správce není oprávněn předmětné nemovité věci, a to ani z části, zcizit. 
8. Správce dále zajišťuje úhradu veškerých výdajů spojených se správou svěřeného 

majetku. Správce je při tom povinen dbát na hospodárné vynakládání prostředků v 
souladu s platnými předpisy a vyžadovat úhrady určených oprav u nájemců. 

9. Vlastník před uzavřením této smlouvy pojistil předmětné nemovité věci jakožto svůj 
majetek, a dále pojistil svoji odpovědnost za škodu. 
Vlastník se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy udržovat stav, kdy 
předmětné nemovité věci budou pojištěny přinejmenším v rozsahu specifikovaném 
výše v tomto bodě. 
Vlastník se dále zavazuje vždy předat správci v kopii veškerou smluvní dokumentaci 
vztahující se k pojištění dle tohoto bodu. 
V případě vzniku pojistné události, vlastník touto smlouvou zmocňuje správce k jejímu 
řešení s příslušnou pojišťovnou prostřednictvím makléře, se kterým uzavřel smlouvu 
vlastník. 

 
VIII. Hospodářská činnost správce 

1. Příjmy a výdaje (tj. zejména nájemné, zálohy na služby spojené s nájemným, 
vyúčtování služeb, platby dodavatelům, atd.) spojené se správou předmětných 
nemovitých věcí jsou vedeny na samostatném bankovním účtu vlastníka jako majitele 
účtu vedeném u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na 
Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ 114 07, pod č. 19-3525220237/0100 (dále též „účet 
hospodářské činnosti“), přičemž vlastník již dříve zřídil správci jako zmocněnci 
dispoziční oprávnění k tomuto účtu. 
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2. Správce bude při výkonu dílčích činností podle tohoto článku postupovat v souladu s 
příslušným pokynem vlastníka obsaženým v Zásadách pro vedení hospodářské 
činnosti u bytového hospodářství, které byly schváleny příslušným orgánem, Radou 
města Havířova, dne 21. 9. 2011 usnesením čís. 1328/22RM/2011. 
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně obsahu Zásad pro vedení hospodářské 
činnosti u bytového hospodářství podle tohoto bodu, anebo budou-li Zásady pro 
vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství na základě rozhodnutí vlastníka 
nahrazeny, bude správce při výkonu dílčích činností podle tohoto bodu postupovat 
podle takto stanoveného nového pokynu, a to bez zbytečného odkladu, aniž by 
muselo dojít ke změně tohoto článku. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách nakládání s účtem 
hospodářské činnosti: 
3.1 Správce bude na účet hospodářské činnosti směřovat tyto příjmy v celém rozsahu: 

a) nájemné a náhrady za bezdůvodné obohacení z bytů i nebytových prostor, 
které se nacházejí v předmětných nemovitých věcech; 

b) platby za ubytování v předmětných nemovitých věcech; 
c) zálohy na služby spojené s užíváním bytů i nebytových prostor, popř. částí 

nemovitých věcí; 
d) nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním prostor; 
e) dobropisy související s výdaji tohoto účtu; 
f) úplaty za plnění, která správce jako zástupce vlastníka vyúčtovává nájemcům 

předmětných nemovitých věcí (popř. jejich částí) nebo třetím osobám, které 
dodávají plnění vlastníkovi; 

g) ostatní příjmy spojené s bydlením a úroky z vložených prostředků; 
h) poplatky a úroky z prodlení, smluvní pokuty, popř. jiné sankční platby související 

s příjmy z hospodářské činnosti. 
3.2. Správce bude z účtu hospodářské činnosti platit tyto výdaje: 

a) náklady spojené s údržbou předmětných nemovitých věcí; 
b) náklady spojené se správou a provozem předmětných nemovitých věcí, které 

nejsou obsaženy v odměně správce (pojištění, soudní a správní poplatky, 
odměny a náhrady hotových výdajů notáře, poštovné, apod.); 

c) náklady spojené s úhradou poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a 
nebytových prostor; 

d) náklady spojené s vyúčtováním záloh na služby spojené s užíváním bytů a 
nebytových prostor; 

e) odměna správce, resp. její dílčí části (odměna dle přílohy č. 3). 
4. Správce je povinen vést k účtu hospodářské činnosti účetní dokumentaci v rozsahu a 

v termínech předepsaných vlastníkem samostatným předpisem – Zásadami pro 
vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství ze dne 21. 9. 2011. Na žádost 
vlastníka je správce povinen nejpozději do jednoho měsíce předložit dokumentaci 
včetně prvotních dokladů k ní k nahlédnutí. 

5. Správce je povinen plánovat finanční toky na účtu hospodářské činnosti tak, aby na 
něm bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nevzniklo záporné saldo. 

6. Platby z účtu hospodářské činnosti ve prospěch správce (tj. odměna, apod.) musí na 
platebním příkaze vždy potvrdit pověřený zástupce vlastníka, ledaže se jedná o platbu 
za činnosti specifikované v Příloze č. 2., bod 3., písm. c) této smlouvy. 

7. Roční závěrka účtu hospodářské činnosti musí být provedena vždy k 31.12. každého 
roku. 

8. Správce je povinen umožnit vlastníkovi nahlížet do účetní a provozní evidence 
předmětných nemovitých věcí, a dále vypracovávat účetní, popř. i jiné přehledy v 
členění a termínech určených vlastníkem a tyto mu předkládat. 
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IX. Porušení smluvních povinností, smluvní pokuta 

1. Pro případ, že správce poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, je vlastník 
povinen požadovat po správci odstranění závadného stavu (je-li to možné), a dále 
přiměřenou slevu z odměny, nejvýše však 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

2. Nad rámec ujednání dle bodu 1. tohoto článku pro případ, že správce poruší 
následující povinnosti: 

a) dle článku VII. bod 4., dále dle článku VIII. body 3., 4., 5., 7., dále dle článku X. 
bod 2., této smlouvy; 

b) dle Přílohy č. 2. bod 1. písm. a), dále bod 2. písm. g), l), o), q), r), s), t), u), v), 
dále bod 3. písm. a), b) k této smlouvě; 

je vlastník povinen za každé jednotlivé porušení bez zřetele k tomu, zda mu vznikla 
škoda či nikoliv, uplatnit smluvní pokutu v částce 200.000,- Kč; 

c) dle Přílohy č. 2. bod 3. písm. e), f), g), h) k této smlouvě, je vlastník povinen za 
každé jednotlivé prodlení, bez zřetele k tomu, zda mu vznikla škoda či nikoliv, uplatnit 
smluvní pokutu v částce 250,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost správce, kterou měl správce splnit, a 
dále nezaniká nárok vlastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti. 

 
 

X. Kontrolní oprávnění vlastníka 
1. Vlastník je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností správcem dle této smlouvy. 
2. Správce se zavazuje poskytnout vlastníkovi k plnění jeho kontrolních oprávnění 

veškerou potřebnou součinnost, zejména pak v případě požadavku vlastníka předložit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení požadavku 
vlastníka, veškeré vyžadované písemné materiály, které se vztahují k jeho činnosti na 
podkladě této smlouvy, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 
 

XI. Následné změny obsahu příloh této smlouvy 
1. Přílohy této smlouvy mohou být po uzavření této smlouvy měněny v následujícím 

režimu: 
Příloha č. 1 – Seznam předmětných nemovitých věcí 
Obsah této přílohy lze měnit jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným 
v písemné formě. 

 
Příloha č. 2 – Soupis správcem vykonávaných činností 

 
Obsah této přílohy lze měnit dohodou smluvních stran 

 
Příloha č. 3 – Odměna správce 

 
Obsah této přílohy lze v bodech 1. a 2. měnit dohodou smluvních stran, v bodech 
3., 4. a 5. jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným v písemné formě. 

 
 

XII. Zánik této smlouvy 
1. Tato smlouva zanikne ze zákonem stanovených důvodů, zejména pak: 

a) dohodou smluvních stran; 
b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany. 
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K vyloučení případných pochybností se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu nelze 
odvolat. 

2. V případě podání výpovědi tato smlouva zanikne ke konci kalendářního roku, a to 
výpovědí podanou alespoň 6 měsíců předem. 

3. Ke dni ukončení této smlouvy je správce povinen předat vlastníkovi veškerou 
dokumentaci předmětných nemovitých věcí. 

 
 

XIII. Komunikace smluvních stran 
1. Smluvní strany konstatují, že v rámci výkonu činností správce na základě této smlouvy 

budou mezi sebou komunikovat ve všech obecně přípustných formách. 
Vznikne-li na základě této smlouvy správci povinnost informovat vlastníka, učiní tak 
správce písemně anebo prostřednictvím e-mailu; v neodkladných případech je správce 
oprávněn informovat vlastníka též telefonicky. 

2. Zástupci smluvních stran (zaměstnanci) budou vždy při výkonu plnění práv a 
povinností z této smlouvy oslovovat a jednat ty zástupce druhé smluvní strany, do 
jejichž působnosti konkrétní záležitost spadá. Pro tyto účely je možné využít jako 
kontaktní údaje na jednotlivé zástupce webové stránky smluvní strany, a to vždy pod 
odkazem kontakty. 
V případě vzniku pochybností se zástupce smluvní strany obrátí na určeného zástupce 
druhé smluvní strany (v případě vlastníka náměstek pro ekonomiku a správu majetku, 
v případě správce ředitel společnosti) s žádostí o sdělení osoby pověřeného 
pracovníka. 

3. Smluvní strany se zavazují zajistit u svých zaměstnanců, aby při výkonu práv a 
povinností tito mezi sebou vzájemně jednali shovívavě, přiměřeně a účelně. 

 
 

XIV. Ochrana osobních údajů 
1. Ochranu osobních údajů třetích osob, jejichž správcem je vlastník, zajišťuje správce 

jako zpracovatel na základě samostatné smlouvy, kterou smluvní strany uzavřou do 
okamžiku účinnosti této smlouvy. 

 
 

XV. Závěrečná ujednání 
1. Pro případ vzniku sporu obsahu této smlouvy dohodly se smluvní strany na tom, že se 

primárně pokusí takový spor odstranit na základě společného jednání jednoho či více 
zástupců smluvních stran, a popř. též za účasti jedné či více třetích, odborně 
nadaných osob. 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 
písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

3. Obsah této smlouvy může být měněn na základě dohody smluvních stran učiněné 
v rámci dodatku k této smlouvě učiněného v písemné formě, ledaže z této smlouvy 
anebo z právní úpravy vyplývá něco jiného. 

4. Okamžikem započetí účinnosti této smlouvy zaniká Mandátní smlouva č. 612/OPS/07 
ze dne 3. září 2007 ve znění později jejích uzavřených dodatků, kterou tato smlouva 
v celém rozsahu nahrazuje. 
Režim právních jednání a úkonů započatých před účinnosti této smlouvy se však řídí a 
bude posuzován podle ujednání Mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. září 2007 
ve znění později jejích uzavřených dodatků. 

5.   Správce prohlašuje, že veškeré zásady, na které je v této smlouvě odkazováno, má ke 
dni podpisu této smlouvy k dispozici. Smluvní strany se dohodly, že obsah těchto 
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zásad lze měnit jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným v písemné 
formě. 

6. Správce bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Správce prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

7. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Vlastník zajistí 
uveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 
Vlastník se zavazuje uvést ID datové schránky správce do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv. 

8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 
podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření, a účinnosti nabývá po uveřejnění v 
registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2018. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, že touto smlouvou projevují svoji vážnou 
vůli, že k jejímu uzavření nebyly přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo 
duševního násilí, a po zvážení všech okolností si nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
Autentičnost této smlouvy stvrzují svými podpisy. 

 
 
Přílohy: 
č. 1 – Seznam předmětných nemovitých věcí – konsolidované znění po zapracování   

      Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018  
č. 2 – Soupis správcem vykonávaných činností – konsolidované znění po zapracování  

      Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018 
č. 3 – Odměna správce 
č. 4 – Plná moc 
 
V Havířově dne ……………………..   V Havířově dne …………………….. 
 
Za vlastníka:       Za správce: 
……………………………     …………………………… 

statutární město Havířov     Městská realitní agentura, s.r.o. 
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Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých 
věcí - Seznam předmětných nemovitých věcí

Číslo smlouvy vlastníka: 1003/EO/2017
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017

Seznam nemovitých věcí dle článku I. bod 1. Příkazní smlouvy o správě svěřených
nemovitých věcí, ke které se tato příloha vztahuje.

1. Bytové domy

Ulice č.or. / č.p.
1.máje 14/870
1.máje 16/871
1.máje 2/959
17.listopadu 15/1032
17.listopadu 17/1033
17.listopadu 19/1034
17.listopadu 24/1105
17.listopadu 26/1106
17.listopadu 28/1107
17.listopadu 14/1251
17.listopadu 12/1252
17.listopadu 10/1253
17.listopadu 8/1254
17.listopadu 6/1255
17.listopadu 4/1256
17.listopadu 2/1257
Antala Staška 1/1086
Antala Staška 3/1087
Antala Staška 5/1088
Antala Staška 6/1089
Antala Staška 4/1090
Antala Staška 2/1091
Akátová 1/458
Akátová 3/459
Alšova 11/234
Astronautů 9/1094
Balzacova 10/1186
Balzacova 8/1187
Balzacova 6/1188
Balzacova 4/1189
Beskydská 4/783
Beskydská 2/784
Petra Bezruče 11/1542
Petra Bezruče 9/1543
Petra Bezruče 7/1544
Petra Bezruče 5/1545
Bieblova 7/611
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Bieblova 5/612
Bludovická 5/757
Bludovická 3/758
Bludovická 1/759
Boženy Němcové 3a/1207
Čajkovského 1/833
Čajkovského 3/834
Čajkovského 5/835
Čajkovského 7/836
Čajkovského 9/837
Čelakovského 2b/1594
Česká 1/1199
Česká 3/1200
Česká 5/1201
Česká 7/1202
Česká 9/1203
Česká 11/1204
Dělnická 18/563
Dlouhá třída 17/470
Dlouhá třída 23/473
Dlouhá třída 25/474
Dlouhá třída 27/475
Dlouhá třída 49/490
Dlouhá třída 20/900
Dlouhá třída 22/901
Dlouhá třída 24/902
Dlouhá třída 67/1029
Dlouhá třída 69/1030
Dlouhá třída 71/1031
Dlouhá třída 61/1044
Dlouhá třída 59/1045
Dlouhá třída 29/476
Dlouhá třída 31/477
Dlouhá třída 33/478
Dlouhá třída 79/1101
Dlouhá třída 77/1102
Dlouhá třída 75/1103
Dlouhá třída 73/1104
Dlouhá třída 81d/1120
Dlouhá třída 81c/1121
Dlouhá třída 91/1144
Dlouhá třída 34/1200
Dlouhá třída 36/1201
Dlouhá třída 38/1202
Dlouhá třída 40/1203
Dlouhá třída 42/1204

Dukelská 5a/681
Dukelská 11a/693
Dukelská 11b/694
Dukelská 11c/695
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Dukelská 11d/696
Dvořákova 15/83
Emy Destinnové 14/1165
Emy Destinnové 16/1166
Emy Destinnové 1a/1167
Emy Destinnové 1b/1168
Emy Destinnové 1c/1169
Fibichova 21/227
Fibichova 23/228
Jurije Gagarina 30/1504
Jurije Gagarina 28/1505
Jurije Gagarina 26/1506
Jurije Gagarina 24/1507
Jurije Gagarina 22/1508
Generála Svobody 15/266
Generála Svobody 21/272
Generála Svobody 19/273
Generála Svobody 26/279
Generála Svobody 15/748
Gogolova 7/923
Gogolova 5/924
Gogolova 3/925
Gogolova 1/926
Heleny Malířové 2/1152
Heleny Malířové 4/1153
Heleny Malířové 6/1154
Hakenova 5/725
Hakenova 3/726
Hakenova 1/727
Hlavní třída 74/229
Hlavní třída 72/230
Hlavní třída 69/440
Hlavní třída 67/441
Hornická 59/677
Hornická 61/678
Hornická 63/679
Hornická 65/680
Hornická 67/681
Horymírova 1/1170
Horymírova 3/1171
Horymírova 5/1172
Horymírova 2/1173
Horymírova 4/1174
Horymírova 6/1175
Husova 5/545
Chrpová přístřešek pro 
stání automobilů 2/536
Chrpová 2/536
Josefa Hory 7/1098
Josefa Hory 6/1099
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Josefa Hory 4/1100
Josefa Hory 2/1101
Jožky Jabůrkové 5/976
Jožky Jabůrkové 3/977
Jožky Jabůrkové 1/978
Jana Žižky 3/805
Jarošova 4a/748
Jarošova 4b/749
Jarošova 4c/750
Jarošova 31b/1194
Jaselská 8/1191
Jaselská 6/1192
Jaselská 4/1193
Jaselská 2/1195
Jaselská 2a/1196
Jedlová 2/493
Jedlová 4/494
Jedlová 6/495
Jílová 6/1582
Aloise Jiráska 2/1519
K.V.Raise 1/1076
K.V.Raise 3/1077
K.V.Raise 5/1078
K.V.Raise 14/1079
K.V.Raise 12/1080
K.V.Raise 10/1081
K.V.Raise 8/1082
K.V.Raise 6/1083
K.V.Raise 4/1084
K.V.Raise 2/1085
Karvinská 2/1182
Karvinská 4/1183
Karvinská 6/1184
Karvinská 3/1512
Karvinská 8/1185
Karvinská 10/1186
Karvinská 12/1187
Karvinská 14/1188
Karvinská 16/1189
Karvinská 18/1190
V.K.Klicpery 1/286
V.K.Klicpery 2/287
V.K.Klicpery 4/288
V.K.Klicpery 3/289
Klidná 5/697
Klidná 3/698
Klidná 1/699
Klidná 20/778
Klidná 18/779
Klidná 4/791
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Klidná 2/792
Klidná 17/793
Klidná 15/794
Klidná 13/795
J.A.Komenského 15/286
J.A.Komenského 7/297
J.A.Komenského 5/298
J.A.Komenského 3/299
J.A.Komenského 1/300
Komunardů 2/982
Komunardů 4/983
Komunardů 6/984
Konzumní 22/380
Konzumní 12/381
Konzumní 14/382
Konzumní 16/383
Konzumní 18/384
Konzumní 20/385
Konzumní 8/387
Kapitána Nálepky 3/743
Kapitána Nálepky 1/744
Krajní 2/1569
Kubelíkova 10/1316
Lašská 1/1144
Lašská 3/1145
Lašská 5/1146
Lašská 13/1150
Lašská 15/1151
Lašská 17/1152
Lašská 7/1147
Lašská 9/1148
Lašská 11/1149
Lašská 25/1154
Lašská 23/1155
Lašská 21/1156
Lidická 52a/1176
Lidická 52b/1177
Lípová 14/602
Lípová 16/603
Lípová 18/604
Lípová 7/728
Lípová 5/729
Lípová 3/730
Lípová 19/716
Lípová 17/717
Marie Pujmanové 4/1112
Marie Pujmanové 6/1113
Marie Pujmanové 8/1114
Marie Pujmanové 14/1117
Marie Pujmanové 20/1120
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Marie Pujmanové 22/1121
Marie Pujmanové 24/1122
Majakovského 2/874
Majakovského 4/875
Majakovského 6/876
Majakovského 10/878
Majakovského 12/879
Majakovského 14/880
Majakovského 16/881
Makarenkova 10/515
Makarenkova 6/517
Makarenkova 4/518
Makarenkova 2/519
Mánesova 16/527
Mánesova 14/528
Mánesova 12/529
Mánesova 24/970
Mánesova 26/971
Mánesova 28/972
Mánesova 30/979
Mánesova 32/980
Mánesova 34/981
Mánesova 42/989
Mánesova 44/990
Mánesova 46/991
Mánesova 48/992
Mánesova 50/997
Mánesova 52/998
Mánesova 54/999
Mládežnická 7/1562
Mládežnická 10/1576
Mládežnická 12/1577
Mládí 4/1097
Mládí 6/1098
Mládí 8/1099
Mládí 10/1100
Mládí 9/1106
Mládí 11/1107
Mládí 16/1141
Mládí 18/1142
Mládí 20/1143
Mládí 22/1144
Mládí 25/1148
Moravská 1/389
Moravská 3/390
Moravská 5/391
Moravská 23/427
Moravská 25/428
Moravská 27/429
Moravská 41/476
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Moravská 39/477
Moravská 37/478
Moravská 35/479
Moskevská 7/1072
Moskevská 5/1073
Moskevská 3/1074
Moskevská 1/1075
Moskevská 1e/1104
Moskevská 4/1122
Moskevská 2/1123
Mozartova 1/1060
Mozartova 3/1061
Mozartova 5/1062
Mozartova 7/1063
Mozartova 9/1064
Mozartova 11/1065
Mozartova 13/1066
Mozartova 15/1067
Mozartova 17/1068
Na Nábřeží 95/610
Na Nábřeží 141/750
Na Nábřeží 109/712
Na Nábřeží 107/713
Na Nábřeží 105/714
Na Nábřeží 103/715
Na Nábřeží 139/751
Na Nábřeží 137/752
Na Nábřeží 135/753
Na Nábřeží 133/760
Na Nábřeží 131/761
Na Nábřeží 129/762
Na Nábřeží 127/763
Na Nábřeží 125/764
Na Nábřeží 123/765
Nákupní 12/420
Nákupní 10/421
Nákupní 8/422
Nákupní 8/382
Nákupní 6/423
Nákupní 3/425
Nákupní 1/426
Nákupní 7/471
Nákupní 9/472
Nákupní 11/473
nám. Republiky 2/570
Národní třída 2/576
Národní třída 4/577
Národní třída 6/578
Národní třída 31/964
Národní třída 33/965
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Národní třída 35/966
Národní třída 8/579
Národní třída 10/580
Národní třída 12/581
Nová 10/140
Občanská 1/121
Obránců míru 3/619
Obránců míru 10/1193
Obránců míru 9/701
Obránců míru 11/702
Obránců míru 13/703
Obránců míru 15/704
Opletalova 4/607
Ostrovského 20/947
Ostrovského 22/948
Ostrovského 24/949
Padlých hrdinů 47/144
Palackého 2/689
Pavlovova 2/583
Pavlovova 4/584
Pavlovova 6/585
Pavlovova 10/587
Plynárenská 11/666
Plynárenská 9/667
Plynárenská 7/668
Příčná 4/294
A.S.Puškina 2/904
A.S.Puškina 4/905
A.S.Puškina 6/906
A.S.Puškina 7/907
A.S.Puškina 5/909
A.S.Puškina 3/910
A.S.Puškina 1/911
Radniční 13/633
Radniční 11/634
Radniční 9/635
S.K.Neumanna 3/803
S.K.Neumanna 1/804
Jaroslava Seiferta 8/1483
Slezská 2/766
Slezská 4/767
Slezská 6/768
Slezská 7/769
Slezská 5/770
Slovanská 12/1214
Slovanská 10/1215
Slovanská 8/1216
Slovanská 6/1217
Slovanská 4/1218
Slovanská 2/1219
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Slovanská 3/1221
Slovanská 5/1222
Slovanská 7/1223
Stavbařská 8/279
Stavbařská 3/295
Stavbařská 1/296
Stavbařská 7/324
Stavbařská 5/325
Stavbařská 9/319
Střední 3/504
Studentská 22/1147
Studentská 20/1148
Studentská 18/1149
Studentská 16/1150
Studentská 12/1151
Studentská 10/1152
Studentská 8/1153
Studentská 6/1154
Sukova 1/818
Sukova 2/819
Sukova 4/821
Sukova 6/822
Sukova 8/823
Svatopluka Čecha 4/546
Svornosti 7/158
Široká 4/582
Široká 3/590
Školní 32/271
Školní 39/277
Švabinského 5/994
Švabinského 3/995
Švabinského 1/996
Tesařská 1/321
Tesařská 3/320
Tesařská 4/323
Tolstého 2/936
Tolstého 4/937
Tolstého 6/938
Tolstého 5/939
Tolstého 3/940
Tolstého 1/941
Turgeněvova 2/893
Turgeněvova 4/894
Turgeněvova 6/895
U Lesa 3/280
U Lesa 1/281
U Lesa 1a/282
U Lesa 3a/865
Eduarda Urxe 5/283
Eduarda Urxe 3/284
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Eduarda Urxe 1/285
Uzavřená 2/1008
Uzavřená 4/1009
Uzavřená 6/1010
Uzavřená 13/1014
Uzavřená 11/1015
Uzavřená 9/1016
Uzavřená 7/1017
Uzavřená 5/1018
Uzavřená 3/1019
Uzavřená 1/1020
V Parku 12/157
V Parku 8/192
V Parku 10/193
Vardasova 1/1001
Jaroslava Vrchlického 40/1467
Jaroslava Vrchlického 38/1468
Jaroslava Vrchlického 16/1479
Jaroslava Vrchlického 14/1480
Jaroslava Vrchlického 12/1481
Jaroslava Vrchlického 10/1482
Zednická 2/314
Zednická 4/315
Zednická 6/316
Zednická 8/317
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2. Domy (objekty) s nebytovými prostory

Ulice č.or. / č.p. Bližší specifikace
Dvořákova 21/235 Domov pro matku
Národní třída 14a/1541 Objekt Pohřební služba
Aloise Jiráska 2/1519 Budova Natuprodukt + LŠU
Studentská 9a/1592 Klub Důchodců
Pod Svahem 1/284 AS Noclehárna
Generála Svobody 24/280 Zdravotní středisko
Jurije Gagarina 2b/1595 2b/1595 Zdravotní středisko
Dlouhá Třída 83/1134 83/1134 Zdravotní středisko
Kapitána Jasioka 20b/991 20b/991 Zdravotní středisko
Studentská 26/1548 26/1548 Zdravotní středisko
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3. Objekty se zvláštním režimem vyúčtování odměny

Ulice č.or. / č.p. Bližší specifikace
Vardasova Objekt tržiště (sociální zařízení)
Palackého 2/689 Objekt bývalé základní školy (včetně 

tělocvičny a společných prostor)
Jaroslava Seiferta 8/1483 Objekt bývalé mateřské školy včetně 

souvisejícího pozemku parc. č. 2023 v k.ú. 
Havířov-město

Občanská 1/121 Objekt správní budovy
Horymírova 7/1194 Objekt volnočasových aktivit 
U Jeslí 2/893 Objekt včetně souvisejícího pozemku parc. č. 

198 v k.ú. Šumbark
Střední 3/504 Ubytovna
Závodní 15/34

17/35
budovy v areálu bývalého Dolu Dukla

Mánesova 1/1102 Objekt bývalé základní školy, vč. 
souvisejícího pozemku parc. č. 2324 v k.ú. 
Havířov-město



Číslo smlouvy vlastníka: 1003/EO/2017
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017

   PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O SPRÁVĚ 
SVĚŘENÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

kterou mezi sebou uzavřely dle ustanovení § 1400 a násl., a ustanovení § 2430 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smluvní 
strany:

1. statutární město Havířov
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, PSČ 736 01
není zapsán v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1721604319/0800
zastoupeno: Bc. Josefem Bělicou, náměstkem primátorky pro ekonomiku a správu       

                                majetku
      ID datové schránky: 7zhb6tn

dále též jako vlastník

2. Městská realitní agentura, s.r.o.
IČO: 64084744
DIČ: CZ64084744
se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – Město, PSČ 736 01
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-3523690227/0100
zastoupena: Ing. Jiřím Lankočím, jednatelem

                           Róbertem Masarovičem, MSc., jednatelem
ID datové schránky: axsmci7
dále též jako správce

dále také obecně „smluvní strany“.

I. Úvodní prohlášení smluvních stran
1. Vlastník prohlašuje, že má ve svém majetku mimo jiné nemovité věci, jejichž soupis je

uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
Nemovité věci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy se dále pro účely této smlouvy 
označují jako „předmětné nemovité věci“.

2. Správce prohlašuje, že je obchodní společností, která v rámci výkonu své 
podnikatelské činnosti provádí mimo jiné správu nemovitých věcí, přičemž k výkonu 
této činnosti má veškerá potřebná podnikatelská oprávnění.

II. Předmět smlouvy
1. Vlastník svěřuje správci do správy předmětné nemovité věci a bude správci za výkon 

správy předmětných nemovitých věcí platit odměnu.
2. Správce přijímá od vlastníka předmětné nemovité věci do správy.
3. V případě, že po uzavření této smlouvy vlastník na základě svého rozhodnutí určí, že 

správci mají být svěřeny do správy další nemovité věci, rozšíří vlastník soupis 
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nemovitých věcí o tyto věci, oznámí tuto skutečnost správci, a správce tyto nemovité 
věci bez zbytečného odkladu přijme od vlastníka do správy. 
Pro účely této smlouvy se takto nově správci svěřené nemovité věci považují též za 
předmětné nemovité věci.

4. Rozsah správy předmětných nemovitých věcí, úplata za výkon správy předmětných 
nemovitých věcí, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran jsou sjednány dále 
v této smlouvě, popř. vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

III. Ujednání o převzetí předmětných nemovitých věcí do správy
1. Smluvní strany se, vzhledem k tomu, že před účinnosti této smlouvy byla správa 

předmětných nemovitých věcí vykonávána správcem na základě Mandátní smlouvy č. 
612/OPS/07 ze dne 3. září 2007, na základě které správce již dříve převzal do správy 
předmětné nemovité věci a vykonával jejich komplexní správu, dohodly na tom, že 
výkon správy předmětných nemovitých věcí správcem bude od okamžiku účinnosti 
této smlouvy kontinuálně pokračovat, aniž by správce nově předmětné nemovité věci 
od vlastníka převzal.

2. Správce prohlašuje, že na základě Mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. září 
2007 již disponuje veškerou potřebnou dokumentací ke správě předmětných 
nemovitých věcí, a že k okamžiku uzavření této smlouvy byl vlastníkem seznámen se 
všemi důležitými okolnostmi vztahujícími se k výkonu jeho činnosti. 

3. Správce prohlašuje, že k okamžiku uzavření této smlouvy je detailně seznámen se 
stavebním a technickým stavem předmětných nemovitých věcí, a že k němu nemá 
výhrady. 

4. V případě, že po uzavření této smlouvy budou správci svěřeny do správy další 
nemovité věci (viz článek II. bod 3. této smlouvy), vlastník bez zbytečného odkladu po 
vzniku této skutečnosti předá správci veškerou dokumentaci vztahující se k těmto 
nemovitým věcem. 

IV. Činnosti správce
1. Správce se zavazuje v rámci výkonu správy předmětných nemovitých věcí vykonávat 

pouze ty činnosti, které jsou specifikované v příloze č. 2 této smlouvy. 
2. Správce při výkonu správy předmětných nemovitých věcí jedná vůči třetím osobám 

jménem vlastníka a na účet vlastníka.
Výjimkou z ujednání podle tohoto bodu je ujednání dle Přílohy č. 2 této smlouvy, bod
3. písm. d), kdy v těchto případech správce jedná svým jménem na účet vlastníka.  

3. Správce se zavazuje zajistit informování třetích osob o tom, že předmětné nemovité 
věci jsou spravovány jeho osobou. 
V případě, že se třetí osoba obrátí na vlastníka se záležitostí týkající se správy 
předmětných nemovitých věcí, bude vlastník neprodleně informovat tuto osobu o tom, 
že předmětné nemovité věci jsou spravovány správcem a o osobě správce.

4. Pro potřeby právního jednání správce při výkonu správy předmětných nemovitých věcí 
vystaví vlastník správci plnou moc. Smluvní strany se dohodly, že správce je oprávněn 
třetí osobě předložit tuto smlouvu. 

V. Trvání této smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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VI. Odměna
1. Vlastník se zavazuje platit správci za výkon správy předmětných nemovitých věcí 

odměnu v částce určené podle přílohy č. 3 této smlouvy.
2. V odměně správce jsou obsaženy veškeré náklady na výkon činnosti správce při 

správě předmětných nemovitých věcí, ledaže se smluvní strany v konkrétním případě 
anebo v rámci této smlouvy dohodnou o nákladech správce při výkonu správy 
předmětných nemovitých věcí jinak. 

3. Termín splatnosti dílčích částí odměny a další otázky vztahující se úplatě jsou 
obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že každé vyúčtování podle bodu 3. tohoto článku bude 
obsahovat náležitosti, které vyžaduje platná a účinná právní úprava.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje vykonávat správu vyplývající z obecně platných právních 

předpisů předmětných nemovitých věcí poctivě a s odbornou péčí.
2. Správce bude při správě předmětných nemovitých věcí užívat každého prostředku, 

kterého vyžaduje povaha jeho činnosti na základě této smlouvy, a dále takového, který 
se shoduje s vůlí vlastníka. Od vlastníkových pokynů se správce může odchýlit, pokud 
to je nezbytné v zájmu vlastníka a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas; v tomto 
případě je správce povinen vlastníka o této skutečnosti informovat nejpozději do dvou 
pracovních dnů.

3. V případě, že správce obdrží od vlastníka zřejmě nesprávný pokyn, upozorní ho na to 
a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm vlastník trvá.

4. Správce přenechá vlastníkovi veškerý užitek získaný z jeho činnosti na základě této 
smlouvy.

5. Správce se zavazuje vést spolehlivé záznamy o předmětných nemovitých věcech a o 
výkonu své činnosti.

6. Správce se zavazuje vykonávat činnost na základě této smlouvy tak, aby nedošlo ke 
smísení majetku správce s majetkem vlastníka, ohledně kterého je vykonávána správa 
na základě této smlouvy. 

7. Správce není oprávněn předmětné nemovité věci, a to ani z části, zcizit.
8. Správce dále zajišťuje úhradu veškerých výdajů spojených se správou svěřeného 

majetku. Správce je při tom povinen dbát na hospodárné vynakládání prostředků v 
souladu s platnými předpisy a vyžadovat úhrady určených oprav u nájemců.

9. Vlastník před uzavřením této smlouvy pojistil předmětné nemovité věci jakožto svůj 
majetek, a dále pojistil svoji odpovědnost za škodu. 
Vlastník se zavazuje po celou dobu účinnosti této smlouvy udržovat stav, kdy 
předmětné nemovité věci budou pojištěny přinejmenším v rozsahu specifikovaném 
výše v tomto bodě.
Vlastník se dále zavazuje vždy předat správci v kopii veškerou smluvní dokumentaci 
vztahující se k pojištění dle tohoto bodu.
V případě vzniku pojistné události, vlastník touto smlouvou zmocňuje správce k jejímu 
řešení s příslušnou pojišťovnou prostřednictvím makléře, se kterým uzavřel smlouvu 
vlastník.   

VIII. Hospodářská činnost správce
1. Příjmy a výdaje (tj. zejména nájemné, zálohy na služby spojené s nájemným, 

vyúčtování služeb, platby dodavatelům, atd.) spojené se správou předmětných 
nemovitých věcí jsou vedeny na samostatném bankovním účtu vlastníka jako majitele 
účtu vedeném u společnosti Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na 
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Příkopě 969/33, Praha 1, PSČ 114 07, pod č. 19-3525220237/0100 (dále též „účet 
hospodářské činnosti“), přičemž vlastník již dříve zřídil správci jako zmocněnci 
dispoziční oprávnění k tomuto účtu. 

2. Správce bude při výkonu dílčích činností podle tohoto článku postupovat v souladu 
s příslušným pokynem vlastníka obsaženým v Zásadách pro vedení hospodářské 
činnosti u bytového hospodářství, které byly schváleny příslušným orgánem, Radou 
města Havířova, dne 21. 9. 2011 usnesením čís. 1328/22RM/2011.
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně obsahu Zásad pro vedení hospodářské 
činnosti u bytového hospodářství podle tohoto bodu, anebo budou-li Zásady pro 
vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství na základě rozhodnutí vlastníka 
nahrazeny, bude správce při výkonu dílčích činností podle tohoto bodu postupovat 
podle takto stanoveného nového pokynu, a to bez zbytečného odkladu, aniž by 
muselo dojít ke změně tohoto článku.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách nakládání s účtem 
hospodářské činnosti: 
3.1 Správce bude na účet hospodářské činnosti směřovat tyto příjmy v celém rozsahu:

a) nájemné a náhrady za bezdůvodné obohacení z bytů i nebytových prostor, 
které se nacházejí v předmětných nemovitých věcech;

b) platby za ubytování v předmětných nemovitých věcech;
c) zálohy na služby spojené s užíváním bytů i nebytových prostor, popř. částí 

nemovitých věcí;
d) nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s bydlením a užíváním prostor;
e) dobropisy související s výdaji tohoto účtu;
f) úplaty za plnění, která správce jako zástupce vlastníka vyúčtovává nájemcům 

předmětných nemovitých věcí (popř. jejich částí) nebo třetím osobám, které 
dodávají plnění vlastníkovi; 

g) ostatní příjmy spojené s bydlením a úroky z vložených prostředků;
h) poplatky a úroky z prodlení, smluvní pokuty, popř. jiné sankční platby

související s příjmy z hospodářské činnosti.
3.2. Správce bude z účtu hospodářské činnosti platit tyto výdaje:

a) náklady spojené s údržbou předmětných nemovitých věcí;
b) náklady spojené se správou a provozem předmětných nemovitých věcí, které 

nejsou obsaženy v odměně správce (pojištění, soudní a správní poplatky, 
poštovné, apod.);

c) náklady spojené s úhradou poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a            
nebytových prostor;

d) náklady spojené s vyúčtováním záloh na služby spojené s užíváním bytů a
nebytových prostor;

e) odměna správce, resp. její dílčí části (odměna dle přílohy č. 3).
4. Správce je povinen vést k účtu hospodářské činnosti účetní dokumentaci v rozsahu a 

v termínech předepsaných vlastníkem samostatným předpisem – Zásadami pro 
vedení hospodářské činnosti u bytového hospodářství ze dne 21. 9. 2011. Na žádost 
vlastníka je správce povinen nejpozději do jednoho měsíce předložit dokumentaci
včetně prvotních dokladů k ní k nahlédnutí.

5. Správce je povinen plánovat finanční toky na účtu hospodářské činnosti tak, aby na 
něm bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nevzniklo záporné saldo.

6. Platby z účtu hospodářské činnosti ve prospěch správce (tj. odměna, apod.) musí na
platebním příkaze vždy potvrdit pověřený zástupce vlastníka, ledaže se jedná o platbu 
za činnosti specifikované v Příloze č. 2., bod 3., písm. d) této smlouvy.

7. Roční závěrka účtu hospodářské činnosti musí být provedena vždy k 31.12. každého 
roku.
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8. Správce je povinen umožnit vlastníkovi nahlížet do účetní a provozní evidence 
předmětných nemovitých věcí, a dále vypracovávat účetní, popř. i jiné přehledy v 
členění a termínech určených vlastníkem a tyto mu předkládat.

IX. Porušení smluvních povinností, smluvní pokuta
1. Pro případ, že správce poruší jakoukoliv povinnost dle této smlouvy, je vlastník 

povinen požadovat po správci odstranění závadného stavu (je-li to možné), a dále 
přiměřenou slevu z odměny, nejvýše však 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.

2. Nad rámec ujednání dle bodu 1. tohoto článku pro případ, že správce poruší 
následující povinnosti:

a) dle článku VII. bod 4., dále dle článku VIII. body 3., 4., 5., 7., dále dle článku X. 
bod 2., této smlouvy;

b) dle Přílohy č. 2. bod 1. písm. a), dále bod 2. písm. g), l), o), q), r), s), t), u), v), 
dále bod 3. písm. a), b) k této smlouvě; 

je vlastník povinen za každé jednotlivé porušení bez zřetele k tomu, zda mu vznikla 
škoda či nikoliv, uplatnit smluvní pokutu v částce 200.000,- Kč;
    c)  dle Přílohy č. 2. bod 3. písm.  e), f), g), h) k této smlouvě, je vlastník povinen za 
každé jednotlivé prodlení, bez zřetele k tomu, zda mu vznikla škoda či nikoliv, uplatnit 
smluvní pokutu v částce 250,- Kč za každý i započatý pracovní den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost správce, kterou měl správce splnit, a 
dále nezaniká nárok vlastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.

X. Kontrolní oprávnění vlastníka
1. Vlastník je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností správcem dle této smlouvy.
2. Správce se zavazuje poskytnout vlastníkovi k plnění jeho kontrolních oprávnění 

veškerou potřebnou součinnost, zejména pak v případě požadavku vlastníka předložit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení požadavku 
vlastníka, veškeré vyžadované písemné materiály, které se vztahují k jeho činnosti na 
podkladě této smlouvy, ledaže je v konkrétním případě dohodnuto jinak.

XI. Následné změny obsahu příloh této smlouvy
1. Přílohy této smlouvy mohou být po uzavření této smlouvy měněny v následujícím 

režimu:
Příloha č. 1 – Seznam předmětných nemovitých věcí
Obsah této přílohy lze měnit jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným 
v písemné formě.

Příloha č. 2 – Soupis správcem vykonávaných činností
Obsah této přílohy lze měnit dohodou smluvních stran

Příloha č. 3 – Odměna správce
Obsah této přílohy lze v bodech 1. a 2. měnit dohodou smluvních stran, v bodech 
3., 4. a 5. jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným v písemné formě.

XII. Zánik této smlouvy
1. Tato smlouva zanikne ze zákonem stanovených důvodů, zejména pak:

a) dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany.
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K vyloučení případných pochybností se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu nelze 
odvolat.

2. V případě podání výpovědi tato smlouva zanikne ke konci kalendářního roku, a to 
výpovědí podanou alespoň 6 měsíců předem.

3. Ke dni ukončení této smlouvy je správce povinen předat vlastníkovi veškerou 
dokumentaci předmětných nemovitých věcí.

XIII. Komunikace smluvních stran
1. Smluvní strany konstatují, že v rámci výkonu činností správce na základě této smlouvy 

budou mezi sebou komunikovat ve všech obecně přípustných formách. 
Vznikne-li na základě této smlouvy správci povinnost informovat vlastníka, učiní tak 
správce písemně anebo prostřednictvím emailu; v neodkladných případech je správce 
oprávněn informovat vlastníka též telefonicky.

2. Zástupci smluvních stran (zaměstnanci) budou vždy při výkonu plnění práv a 
povinností z této smlouvy oslovovat a jednat ty zástupce druhé smluvní strany, do 
jejichž působnosti konkrétní záležitost spadá. Pro tyto účely je možné využít jako 
kontaktní údaje na jednotlivé zástupce webové stránky smluvní strany, a to vždy pod 
odkazem kontakty.
V případě vzniku pochybností se zástupce smluvní strany obrátí na určeného 
zástupce druhé smluvní strany (v případě vlastníka náměstek pro ekonomiku a správu 
majetku, v případě správce ředitel společnosti) s žádostí o sdělení osoby pověřeného 
pracovníka.

3. Smluvní strany se zavazují zajistit u svých zaměstnanců, aby při výkonu práv a 
povinností tito mezi sebou vzájemně jednali shovívavě, přiměřeně a účelně. 

XIV. Ochrana osobních údajů
1. Ochranu osobních údajů třetích osob, jejichž správcem je vlastník, zajišťuje správce 

jako zpracovatel na základě samostatné smlouvy, kterou smluvní strany uzavřou do 
okamžiku účinnosti této smlouvy.   

XV. Závěrečná ujednání
1. Pro případ vzniku sporu obsahu této smlouvy dohodly se smluvní strany na tom, že se 

primárně pokusí takový spor odstranit na základě společného jednání jednoho či více 
zástupců smluvních stran, a popř. též za účasti jedné či více třetích, odborně 
nadaných osob. 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 
občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď 
výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

3. Obsah této smlouvy může být měněn na základě dohody smluvních stran učiněné 
v rámci dodatku k této smlouvě učiněného v písemné formě, ledaže z této smlouvy 
anebo z právní úpravy vyplývá něco jiného. 

4. Okamžikem započetí účinnosti této smlouvy zaniká Mandátní smlouva č. 612/OPS/07 
ze dne 3. září 2007 ve znění později jejích uzavřených dodatků, kterou tato smlouva 
v celém rozsahu nahrazuje. 
Režim právních jednání a úkonů započatých před účinnosti této smlouvy se však řídí a 
bude posuzován podle ujednání Mandátní smlouvy č. 612/OPS/07 ze dne 3. září 2007 
ve znění později jejích uzavřených dodatků.

5. Správce prohlašuje, že veškeré zásady, na které je v této smlouvě odkazováno, má ke 
dni podpisu této smlouvy k dispozici. Smluvní strany se dohodly, že obsah těchto 
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zásad lze měnit jednostranným právním jednáním vlastníka učiněným v písemné 
formě.

6. Správce bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 
města Havířova. Správce prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje 
za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 
budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Vlastník zajistí 
uveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. 
Vlastník se zavazuje uvést ID datové schránky správce do formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru smluv.

8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 
podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření, a účinnosti nabývá po uveřejnění v 
registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2018.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání, že touto smlouvou projevují svoji vážnou 
vůli, že k jejímu uzavření nebyly přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo 
duševního násilí, a po zvážení všech okolností si nejsou vědomy jakéhokoliv omylu.
Autentičnost této smlouvy stvrzují svými podpisy.

Přílohy:
č. 1 – Seznam předmětných nemovitých věcí
č. 2 – Soupis správcem vykonávaných činností
č. 3 – Odměna správce
č. 4 – Plná moc

Doložka platnosti
1. Tato smlouva byla schválena Radou města Havířova dne 20. 12. 2017 usnesením čís. 

3966/79RM/2017.

V Havířově dne 27.12.2017 V Havířově dne 28.12.2017

Za vlastníka: Za správce:

v.r. v.r.
……………………………………….. ………………………………………..

Statutární město Havířov Městská realitní agentura, s.r.o.
Bc. Josef Bělica                                   Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
náměstek primátorky 

v.r.
…………………………………..
Městská realitní agentura, s.r.o.
Róbert Masarovič, MSc., jednatel

Za správnost: Andrea Němcová, účetní ekonomického odboru
Havířov dne: 4.1.2018
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Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých 
věcí - Seznam předmětných nemovitých věcí 

-konsolidované znění po zapracování Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2018 
 
Číslo smlouvy vlastníka: 1003/EO/2017 
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017-D1 

 
Seznam nemovitých věcí dle článku I. bod 1. Příkazní smlouvy o správě svěřených 
nemovitých věcí, ke které se tato příloha vztahuje. 
 
 

1. Bytové domy 
 

Ulice č.or. / č.p. 

1.máje 14/870 

1.máje 16/871 

1.máje 2/959 

17.listopadu 15/1032 

17.listopadu 17/1033 

17.listopadu 19/1034 

17.listopadu 24/1105 

17.listopadu 26/1106 

17.listopadu 28/1107 

17.listopadu 14/1251 

17.listopadu 12/1252 

17.listopadu 10/1253 

17.listopadu 8/1254 

17.listopadu 6/1255 

17.listopadu 4/1256 

17.listopadu 2/1257 

Antala Staška 1/1086 

Antala Staška 3/1087 

Antala Staška 5/1088 

Antala Staška 6/1089 

Antala Staška 4/1090 

Antala Staška 2/1091 

Akátová 1/458 

Akátová 3/459 

Astronautů 9/1094 

Balzacova 10/1186 

Balzacova 8/1187 

Balzacova 6/1188 

Balzacova 4/1189 

Beskydská 4/783 

Beskydská 2/784 

Petra Bezruče 11/1542 

Petra Bezruče 9/1543 

Petra Bezruče 7/1544 

Petra Bezruče 5/1545 

Bieblova 7/611 
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Bieblova 5/612 

Bludovická 5/757 

Bludovická 3/758 

Bludovická 1/759 

Čajkovského 1/833 

Čajkovského 3/834 

Čajkovského 5/835 

Čajkovského 7/836 

Čajkovského 9/837 

Čelakovského 2b/1594 

Česká 1/1199 

Česká 3/1200 

Česká 5/1201 

Česká 7/1202 

Česká 9/1203 

Česká 11/1204 

Dělnická 18/563 

Dlouhá třída 17/470 

Dlouhá třída 23/473 

Dlouhá třída 25/474 

Dlouhá třída 27/475 

Dlouhá třída 49/490 

Dlouhá třída 20/900 

Dlouhá třída 22/901 

Dlouhá třída 24/902 

Dlouhá třída 67/1029 

Dlouhá třída 69/1030 

Dlouhá třída 71/1031 

Dlouhá třída 61/1044 

Dlouhá třída 59/1045 

Dlouhá třída 29/476 

Dlouhá třída 31/477 

Dlouhá třída 33/478 

Dlouhá třída 79/1101 

Dlouhá třída 77/1102 

Dlouhá třída 75/1103 

Dlouhá třída 73/1104 

Dlouhá třída 81d/1120 

Dlouhá třída 81c/1121 

Dlouhá třída 91/1144 

Dlouhá třída 34/1200 

Dlouhá třída 36/1201 

Dlouhá třída 38/1202 

Dlouhá třída 40/1203 

Dlouhá třída 42/1204 

Dukelská 5a/681 

Dukelská 11a/693 

Dukelská 11b/694 

Dukelská 11c/695 

Dukelská 11d/696 
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Dvořákova 15/83 

Emy Destinnové 14/1165 

Emy Destinnové 16/1166 

Emy Destinnové 1a/1167 

Emy Destinnové 1b/1168 

Emy Destinnové 1c/1169 

Fibichova 21/227 

Fibichova 23/228 

Jurije Gagarina 30/1504 

Jurije Gagarina 28/1505 

Jurije Gagarina 26/1506 

Jurije Gagarina 24/1507 

Jurije Gagarina 22/1508 

Generála Svobody 15/266 

Generála Svobody 21/272 

Generála Svobody 19/273 

Generála Svobody 26/279 

Gogolova 7/923 

Gogolova 5/924 

Gogolova 3/925 

Gogolova 1/926 

Heleny Malířové 2/1152 

Heleny Malířové 4/1153 

Heleny Malířové 6/1154 

Hakenova 5/725 

Hakenova 3/726 

Hakenova 1/727 

Hlavní třída 74/229 

Hlavní třída 72/230 

Hlavní třída 69/440 

Hlavní třída 67/441 

Hornická 59/677 

Hornická 61/678 

Hornická 63/679 

Hornická 65/680 

Hornická 67/681 

Horymírova 1/1170 

Horymírova 3/1171 

Horymírova 5/1172 

Horymírova 2/1173 

Horymírova 4/1174 

Horymírova 6/1175 

Husova 5/545 

Chrpová přístřešek pro 
stání automobilů 2/536 

Chrpová 2/536 

Josefa Hory 7/1098 

Josefa Hory 6/1099 

Josefa Hory 4/1100 

Josefa Hory 2/1101 
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Jožky Jabůrkové 5/976 

Jožky Jabůrkové 3/977 

Jožky Jabůrkové 1/978 

Jana Žižky 3/805 

Jarošova 4a/748 

Jarošova 4b/749 

Jarošova 4c/750 

Jarošova 31b/1194 

Jaselská 8/1191 

Jaselská 6/1192 

Jaselská 4/1193 

Jaselská 2/1195 

Jaselská 2a/1196 

Jedlová 2/493 

Jedlová 4/494 

Jedlová 6/495 

Jílová 6/1582 

K.V.Raise 1/1076 

K.V.Raise 3/1077 

K.V.Raise 5/1078 

K.V.Raise 14/1079 

K.V.Raise 12/1080 

K.V.Raise 10/1081 

K.V.Raise 8/1082 

K.V.Raise 6/1083 

K.V.Raise 4/1084 

K.V.Raise 2/1085 

Karvinská 2/1182 

Karvinská 4/1183 

Karvinská 6/1184 

Karvinská 3/1512 

Karvinská 8/1185 

Karvinská 10/1186 

Karvinská 12/1187 

Karvinská 14/1188 

Karvinská 16/1189 

Karvinská 18/1190 

V.K.Klicpery 1/286 

V.K.Klicpery 2/287 

V.K.Klicpery 4/288 

V.K.Klicpery 3/289 

Klidná 3/698 

Klidná 1/699 

Klidná 20/778 

Klidná 18/779 

Klidná 4/791 

Klidná 2/792 

Klidná 15/794 

Klidná 13/795 

J.A.Komenského 15/286 
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J.A.Komenského 7/297 

J.A.Komenského 5/298 

J.A.Komenského 3/299 

J.A.Komenského 1/300 

Komunardů 2/982 

Komunardů 4/983 

Komunardů 6/984 

Konzumní 22/380 

Konzumní 12/381 

Konzumní 14/382 

Konzumní 16/383 

Konzumní 18/384 

Konzumní 20/385 

Konzumní 8/387 

Kapitána Nálepky 3/743 

Kapitána Nálepky 1/744 

Krajní 2/1569 

Kubelíkova 10/1316 

Lašská 1/1144 

Lašská 3/1145 

Lašská 5/1146 

Lašská 13/1150 

Lašská 15/1151 

Lašská 17/1152 

Lašská 7/1147 

Lašská 9/1148 

Lašská 11/1149 

Lašská 25/1154 

Lašská 23/1155 

Lašská 21/1156 

Lidická 52a/1176 

Lidická 52b/1177 

Lipová 14/602 

Lipová 16/603 

Lipová 18/604 

Lipová 7/728 

Lipová 5/729 

Lipová 3/730 

Lipová 19/716 

Lipová 17/717 

Marie Pujmanové 4/1112 

Marie Pujmanové 6/1113 

Marie Pujmanové 8/1114 

Marie Pujmanové 14/1117 

Marie Pujmanové 20/1120 

Marie Pujmanové 22/1121 

Marie Pujmanové 24/1122 

Majakovského 2/874 

Majakovského 4/875 

Majakovského 6/876 
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Majakovského 10/878 

Majakovského 12/879 

Majakovského 14/880 

Majakovského 16/881 

Makarenkova 10/515 

Makarenkova 6/517 

Makarenkova 4/518 

Makarenkova 2/519 

Mánesova 16/527 

Mánesova 14/528 

Mánesova 12/529 

Mánesova 24/970 

Mánesova 26/971 

Mánesova 28/972 

Mánesova 30/979 

Mánesova 32/980 

Mánesova 34/981 

Mánesova 42/989 

Mánesova 44/990 

Mánesova 46/991 

Mánesova 48/992 

Mánesova 50/997 

Mánesova 52/998 

Mánesova 54/999 

Mládežnická 7/1562 

Mládežnická 10/1576 

Mládežnická 12/1577 

Mládí 4/1097 

Mládí 6/1098 

Mládí 8/1099 

Mládí 10/1100 

Mládí 9/1106 

Mládí 11/1107 

Mládí 16/1141 

Mládí 18/1142 

Mládí 20/1143 

Mládí 22/1144 

Mládí 25/1148 

Moravská 1/389 

Moravská 3/390 

Moravská 5/391 

Moravská 23/427 

Moravská 25/428 

Moravská 27/429 

Moravská 41/476 

Moravská 39/477 

Moravská 37/478 

Moravská 35/479 

Moskevská 7/1072 

Moskevská 5/1073 
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Moskevská 3/1074 

Moskevská 1/1075 

Moskevská 1e/1104 

Moskevská 4/1122 

Moskevská 2/1123 

Mozartova 1/1060 

Mozartova 3/1061 

Mozartova 5/1062 

Mozartova 7/1063 

Mozartova 9/1064 

Mozartova 11/1065 

Mozartova 13/1066 

Mozartova 15/1067 

Mozartova 17/1068 

Na Nábřeží 95/610 

Na Nábřeží 141/750 

Na Nábřeží 109/712 

Na Nábřeží 107/713 

Na Nábřeží 105/714 

Na Nábřeží 103/715 

Na Nábřeží 139/751 

Na Nábřeží 137/752 

Na Nábřeží 135/753 

Na Nábřeží 133/760 

Na Nábřeží 131/761 

Na Nábřeží 129/762 

Na Nábřeží 127/763 

Na Nábřeží 125/764 

Na Nábřeží 123/765 

Nákupní 12/420 

Nákupní 10/421 

Nákupní 8/422 

Nákupní 8/382 

Nákupní 6/423 

Nákupní 3/425 

Nákupní 1/426 

Nákupní 7/471 

Nákupní 9/472 

Nákupní 11/473 

nám. Republiky 2/570 

Národní třída 2/576 

Národní třída 4/577 

Národní třída 6/578 

Národní třída 31/964 

Národní třída 33/965 

Národní třída 35/966 

Národní třída 8/579 

Národní třída 10/580 

Národní třída 12/581 

Obránců Míru 10/1193 
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Opletalova 4/607 

Ostrovského 20/947 

Ostrovského 22/948 

Ostrovského 24/949 

Pavlovova 2/583 

Pavlovova 4/584 

Pavlovova 6/585 

Pavlovova 10/587 

Plynárenská 11/666 

Plynárenská 9/667 

Plynárenská 7/668 

Příčná 4/294 

A.S.Puškina 2/904 

A.S.Puškina 4/905 

A.S.Puškina 6/906 

A.S.Puškina 7/907 

A.S.Puškina 5/909 

A.S.Puškina 3/910 

A.S.Puškina 1/911 

Radniční 13/633 

Radniční 11/634 

Radniční 9/635 

S.K.Neumanna 1/804 

Slezská 2/766 

Slezská 4/767 

Slezská 6/768 

Slezská 7/769 

Slezská 5/770 

Slovanská 12/1214 

Slovanská 10/1215 

Slovanská 8/1216 

Slovanská 6/1217 

Slovanská 4/1218 

Slovanská 2/1219 

Slovanská 3/1221 

Slovanská 5/1222 

Slovanská 7/1223 

Stavbařská 8/279 

Stavbařská 3/295 

Stavbařská 1/296 

Stavbařská 7/324 

Stavbařská 5/325 

Stavbařská 9/319 

Střední 3/504 

Studentská 22/1147 

Studentská 20/1148 

Studentská 18/1149 

Studentská 16/1150 

Studentská 12/1151 

Studentská 10/1152 



Stránka 9 z 12 
 

Studentská 8/1153 

Studentská 6/1154 

Sukova 1/818 

Sukova 2/819 

Sukova 6/822 

Sukova 8/823 

Svatopluka Čecha 4/546 

Svornosti 7/158 

Školní 32/271 

Školní 39/277 

Švabinského 5/994 

Švabinského 3/995 

Švabinského 1/996 

Tesařská 1/321 

Tesařská 3/320 

Tesařská 4/323 

Tolstého 2/936 

Tolstého 4/937 

Tolstého 6/938 

Tolstého 5/939 

Tolstého 3/940 

Tolstého 1/941 

Turgeněvova 2/893 

Turgeněvova 4/894 

Turgeněvova 6/895 

U Lesa 3/280 

U Lesa 1/281 

U Lesa 1a/282 

Eduarda Urxe 5/283 

Eduarda Urxe 3/284 

Eduarda Urxe 1/285 

Uzavřená 2/1008 

Uzavřená 4/1009 

Uzavřená 6/1010 

Uzavřená 13/1014 

Uzavřená 11/1015 

Uzavřená 9/1016 

Uzavřená 7/1017 

Uzavřená 5/1018 

Uzavřená 3/1019 

Uzavřená 1/1020 

V Parku 12/157 

V Parku 8/192 

V Parku 10/193 

Jaroslava Vrchlického 40/1467 

Jaroslava Vrchlického 38/1468 

Jaroslava Vrchlického 16/1479 

Jaroslava Vrchlického 14/1480 

Jaroslava Vrchlického 12/1481 

Jaroslava Vrchlického 10/1482 
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Zednická 2/314 

Zednická 4/315 

Zednická 6/316 

Zednická 8/317 
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2. Domy (objekty) s nebytovými prostory 
 

Ulice č.or. / č.p. Bližší specifikace 

Dvořákova 21/235 Domov pro matku 

Národní třída 14a/1541 Objekt 

Aloise Jiráska  2/1519 ZUŠ 

Studentská  9a/1592 Klub Důchodců 

Pod Svahem 1/284 AS Noclehárna 

Generála Svobody  24/280 Zdravotní středisko 

Jurije Gagarina 2b/1595 Zdravotní středisko 

Dlouhá třída 83/1134 Zdravotní středisko 

Budovatelů   20b/991 Zdravotní středisko 

Studentská 26/1548 26/1548 Zdravotní středisko 

Obránců Míru  3/619 Armáda spásy 

U Lesa  3a/865 MRA 
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3. Objekty se zvláštním režimem vyúčtování odměny 
 

Ulice č.or. / č.p. Bližší specifikace 

Vardasova  Objekt tržiště (sociální zařízení) 

Palackého 2/689 Objekt bývalé základní školy (včetně 
tělocvičny a společných prostor) 

Jaroslava Seiferta 8/1483 Objekt bývalé mateřské školy včetně 
souvisejícího pozemku parc. č. 2023 v k.ú. 
Havířov-město 

Občanská 1/121 Objekt správní budovy 

Horymírova  7/1194 Objekt volnočasových aktivit 

U Jeslí 2/893 Objekt včetně souvisejícího pozemku parc. č. 
198 v k.ú. Šumbark 

Střední 3/504 Ubytovna 

Závodní 15/34 
17/35 

budovy v areálu bývalého Dolu Dukla 

Mánesova  1/1102 Objekt bývalé základní školy, vč. 
souvisejícího pozemku parc. č. 2324 v k.ú. 
Havířov-město 
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Příloha č. 2 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých 
věcí - Soupis správcem vykonávaných činností

Číslo smlouvy vlastníka: 1003/EO/2017
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017

Seznam činností vykonávaných správcem v rámci správy předmětných nemovitých věcí 
dle článku IV. bod 1. Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí, ke které se 
tato příloha vztahuje.

1. Vedení technické a účetní dokumentace včetně provádění jejich aktualizace, 
zejména:
a) Vedení účetnictví v souladu se zákonnými předpisy a dle dalších požadavků 

vlastníka, přičemž vzájemně od sebe musí být odděleno účetnictví správce a 
účetnictví vlastníka;

b) Evidence pasportů domů, bytů a nebytových prostor;
c) Evidence výchozích revizních zpráv a periodických revizních zpráv v termínech 

dle platných a účinných právních předpisů;
d) Vedení seznamu nájemců bytů i nebytových prostor (a to včetně uživatelů, kteří 

je užívají bez právního důvodu);
e) Vedení seznamu podnájemníků;
f) Evidence účelu užívání nebytových prostor;
g) Vedení přehledu volných bytů a volných nebytových prostor;
h) Evidence vyúčtovaných služeb spojených s bydlením i s užíváním nebytových 

prostor;
i) Seznam (soupis) nejnutnějších oprav a rekonstrukcí včetně základních výměr 

pro nejbližší období a následující rok s návrhem rozpočtových nákladů.

2. Zajišťování řádného a včasného poskytování služeb spojených s užíváním 
předmětných nemovitých věcí, plnění všech zákonných povinností vlastníka, 
výkon práva vlastníka, informování vlastníka, zejména:
a) Správa předmětných nemovitých věcí a jejich částí v souladu s účelem, ke 

kterému byly určeny;
b) Zajišťování řádného předávání a přejímání bytů, nebytových prostor a jiných

nemovitých věcí;
c) Samostatné zpracování a průběžná aktualizace textů nájemních smluv a smluv 

o výpůjčce ke všem druhům předmětných nemovitých věcí, resp. jejich částem, 
a to tak, aby tyto byly v souladu s občanským zákoníkem a se zájmy a pokyny 
vlastníka;  

d) Uzavírání nájemních smluv o nájmech předmětných nemovitých věcí, popř. 
jejich částí za podmínek stanovených vlastníkem, jinak v souladu s občanským 
zákoníkem a se zájmy vlastníka, v případech, kdy nájem bytu představuje 
bytovou náhradu anebo přístřeší (v tomto případě k uzavření nájemní smlouvy 
není vyžadován souhlas vlastníka); 

e) Uzavírání dohod o jistotě s nájemci bytů, výběr jistot, a jejich poukazování na 
účet hospodářské činnosti, vedení a vypořádávání veškeré agendy spojené 
s jistotami;

f) Předepisování nájemného, popř. jiných ekvivalentních úplat za užívání 
předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí, v souladu s pokyny vlastníka;
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g) Určení pravidel pro rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
v předmětných nemovitých věcech, popř. jejich částech, a dále v této souvislosti 
samostatné zpracování a průběžná aktualizace brožury „Pravidla pro uživatele 
bytů a jiných prostor v budovách ve vlastnictví Statutárního města Havířov 
vztahující se k poskytování služeb spojených s nájmem bytů, placení nákladů 
na služby, a dále k drobným opravám a běžné údržbě“, a to tak, aby tato byla 
v souladu s občanským zákoníkem a se zájmy a pokyny vlastníka;

h) Předepisování záloh na služby postupem podle zákona upravujícího 
poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domech 
s byty, a to u všech předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí;

i) Posuzování odůvodněnosti výměn zařizovacích předmětů v souladu s platnými
a účinnými právními předpisy, a zajišťování jejich výměny;

j) Povolování slev z nájemného u bytů dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku do výše 20 % částky nájemného;

k) Poskytování souhlasů či nesouhlasů nájemcům bytů a nebytových prostor 
(částí předmětných nemovitých věcí) ke stavebním úpravám a ke změně 
výměry podlahové plochy bytu, a to s výjimkou úprav bytů na byty bezbariérové 
a úprav bytů v domech zvláštního určení (DPS);

l) Zajišťování předepsaných revizí a kontrol včetně odstraňování porevizních 
závad, tlakových zkoušek a údržby vyhrazených technických zařízení dle 
platných a účinných právních předpisů;          

m) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s podnájmem bytů;
n) Průběžná kontrola stavu a způsobu užívání bytů a nebytových prostor (v 

případě nebytových prostor alespoň 2x za kalendářní rok);
o) Provádění oprav, úprav, revizí a údržby v uvolněných bytech bez průtahů;
p) Zabezpečení úklidu v částech předmětných nemovitých věcí představujících 

společné prostory a schůdnosti přístupových chodníků k předmětným 
nemovitým věcem; 

q) Provádění komplexní činnosti související s odečty a servisem a vyúčtováním 
tepla, teplé vody, studené vody a rozdělovačů topných nákladů, a to včetně 
mimořádných odečtů a poskytování zjištěných údajů dodavatelům;

r) Zajišťování řádného i mimořádného úředního ověření funkčnosti vodoměrů u 
oprávněného subjektu;

s) Neprodlené informování vlastníka o závažných havarijních událostech v / na                    
předmětných nemovitých věcech (požár, sesuvy střech, únik plynu apod.);

t) Informování správců inženýrských sítí o vzniklých poruchách či haváriích;
u) Zabezpečování havarijních a běžných oprav vodovodních a kanalizačních 

přípojek;
v) Zabezpečování veškeré činnosti a veškerých povinností na úseku požární 

ochrany vyplývající z platných a účinných právních předpisů;
w) Zabezpečování likvidace odpadu vzniklého z oprav předmětných nemovitých 

věcí;
x) Zabezpečování oprav, periodických revizí a větrání v krytech civilní obrany;
y) Zabezpečování dodržování podmínek stanovených vlastníkovi ve smlouvách

týkají cích se předmětných nemovitých věcí, které vlastník uzavřel a seznámil 
s jejich obsahem správce;

z) Uzavírání smluv o dodávkách služeb spojených s užíváním předmětných 
nemovitých věcí, resp. jejich částí (teplo, teplá voda, studená voda, elektrická 
energie do společných prostor, provoz a opravy společné televizní antény, 
provoz a opravy výtahů, úklid společných prostor, provoz a údržba komínů), 
uplatňování práv vlastníka jako odběratele vyplývajících z uzavřených smluv;
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aa) Uzavírání smluv o přenechání částí nemovitých věcí k umístění technologií pro 
připojení k internetu, popř. jiným datovým službám, s poskytovateli těchto 
služeb, a to v souladu s podmínkami určenými vlastníkem;

bb) Vyřizování požadavků uživatelů předmětných nemovitých věcí, resp. jejich částí 
instalaci společné televizní antény a jiných bezdrátových služeb v souladu 
s podmínkami určenými vlastníkem;

cc) Vyřizování povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod a vypouštění 
odpadních vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

dd) Výběr nájemného, ekvivalentních plateb za užívání předmětných nemovitých 
věcí, popř. jejich částí, a plateb za plnění poskytovaná s užíváním bytových i 
nebytových prostor v předmětných nemovitých věcech (dále též služby);

ee) Zabezpečování všech činností spojených s vymáháním dlužného nájemného, 
ekvivalentních plateb za užívání předmětných nemovitých věcí, popř. jejich 
částí, úhrad za služby a dalších plateb vzešlých z užívání předmětných 
nemovitých věcí třetími osobami, a uplatňováním práva na vyklizení, a to 
zejména:

i. uzavírání dohod o splátkách s dlužníky (správce tuto činnost bude 
vykonávat v souladu s ustanovením § 85 písm. f) a h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),

ii. předkládání prohlášení o uznání dluhů dlužníkům,
iii. ve vhodných případech uzavírání rozhodčích smluv vztahujících se 

k nárokům vlastníka;
iv. zajišťování sepisů veškerých podání k soudu, rozhodci anebo soudnímu 

exekutorovi vedoucích k zahájení řízení ve věcech zaplacení dlužných
částek (zejména dluhy na nájemném, náhradě za bezdůvodné 
obohacení za užívání bytu bez právního důvodu, na platbách za služby, 
na platbách za vyúčtované náklady na uvedení některé z předmětných 
nemovitých věcí, popř. jejich částí do původního stavu po jejich vrácení).

V případech, ve kterých dle platné právní úpravy není možné, aby vlastníka 
zastupoval správce (tj. zejména učinění podání k soudu, rozhodci, soudnímu 
exekutorovi, a dále zastupování vlastníka jednáních před soudem, rozhodcem, 
soudním exekutorem), bude vlastníka zastupovat jím pověřený zaměstnanec, 
který bude současně zaměstnancem správce pracovně zařazeným na oddělení 
vymáhání pohledávek, přičemž pro výkon práce pro vlastníka bude 
zaměstnanec využívat prostorové a materiální zázemí, které bude mít 
k dispozici od správce (odměna správce za toto plnění je obsažena v odměně 
správce dle Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí, ke které se 
tato příloha vztahuje);

ff) Promíjení poplatků z prodlení, úroků z prodlení a smluvních pokut v jednotlivých  
případech do částky 10.000,- Kč, ne však více než 200.000,- Kč v součtu všech 
případů za kalendářní rok (o promíjení nad tento rámec může rozhodnout
pouze vlastník dle ustanovení § 85 písm. f) a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;

gg) Poskytování ubytování třetím osobám v ubytovacím zařízení vlastníka 
v souladu s ceníkem ubytovacích služeb a ubytovacím řádem schváleným, jak 
tyto byly schváleny vlastníkem;   

hh) Plnění všech povinností vyplývajících pro správce ze „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“ v platném a 
účinném znění, ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v 
domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, dále ze Zásad pro vznik nájmu 
bytu v domech zvláštního určení v majetku statutárního města Havířova, a dále 
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Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení (Domy s pečovatelskou 
službou) v majetku statutárního města Havířova, a to včetně přípravy 
souvisejících materiálů pro rozhodnutí vlastníka;

ii) Přijímání žádostí zájemců o výměny bytu dle platných „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města Havířova“, včetně 
souvisících příprav materiálů pro rozhodnutí vlastníka;

jj) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s žádostmi týkajících se přechodu nájmu 
bytů (částí předmětných nemovitých věcí) dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku;

kk) Předkládání soupisu uzavřených nájemních smluv k bytům, soupisu uzavřených 
dohod o splátkách, soupisu obdržených uznání dluhů s přísliby zaplacení, a 
soupisu žádostí o prominutí poplatku, úroku z prodlení nebo smluvní pokuty, 
kterým bylo zcela nebo jen z části vyhověno, k projednání, a to vlastníkovi vždy 
do 15. dne následujícího měsíce;

ll) Informování vlastníka o skončení nájmu části nemovité věci, která není bytem, 
a to v předstihu alespoň 30 dní;

mm) Poskytování souhlasů či nesouhlasů s umístěním sídla podnikatelské činnosti 
v bytech dle předchozího rozhodnutí vlastníka;

nn) Poskytování souhlasů či nesouhlasů k přihlášení cizího státního příslušníka 
k pobytu v obecním bytě;

oo) Vydávání souhlasů s přijetím dalších osob jako členů domácnosti do bytů, které 
mají v nájmu třetí osoby, přičemž správce je povinen odmítnout takový souhlas 
v následujících případech:

i. osoba, která má být do bytu přijata jako člen domácnosti, byla v minulosti 
uživatelem bytu, avšak porušovala zásady klidného občanského soužití;

ii. nájemce bytu porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu (má dluh, 
neužívá byt, porušuje dobré mravy a zásady klidného občanského 
soužití, apod.);

iii. došlo-li by přijetím další osoby za člena domácnosti k překročení limitu
počtu osob v jednotlivých bytech ve smyslu rozhodnutí vlastníka;

iv. budou zjištěny okolnosti, že se ze strany nájemce jedná o spekulativní 
jednání;

v. je tato další osoba nájemcem nebo vlastníkem jiného objektu určeného 
k bydlení mimo případy zvláštního zřetele hodné;

pp) Posuzování žádosti nájemců bytů z hlediska, zda se jedná o případy zvláštního 
zřetele hodných, kdy má potřeba užívání dvou bytů racionální důvod 
v souvislosti se zvýšením nájemného o 50 % dle platných „Zásad pro uzavírání 
nájemních smluv k volněným bytům v majetku města Havířova“.    

3. Zabezpečovat investice, opravy a údržbu předmětných nemovitých věcí
a) Sestavení Plánu hospodářské činnosti města Havířova vč. „Finančního plánu 

údržby domovního fondu města Havířova“ (dále jen „Finanční plán ÚHČ“) pro 
každý kalendářní rok, a sestavení Plánu financování investic do domovního 
fondu města Havířova z Fondu nájemního bydlení, (dále jen „Plán čerpání 
z FNB“) přičemž tyto plány musí být vlastníkovi předány ke schválení nejpozději 
do konce předcházejícího kalendářního roku. 
Finanční plán ÚHČ správce sestaví v následujícím členění: 

I. předepsané a udržovací práce,
II. běžné a neplánované opravy domovního fondu,

III. plánované opravy a investice,
IV. správci domovního fondu a údržba,
V. služby.
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Plán čerpání z FNB správce sestaví v následujícím členění: 
I. Splátky úvěrů
II. Plánované investice do bytového fondu 

III. Neplánované investice
IV. Investice do bytového fondu cekem
V. Financování z FNB celkem. 

b) Komplexní zabezpečení přípravy a realizace jednotlivých akcí dle Finančního 
plánu ÚHČ a Plánu čerpání z FNB, popř. dle individuálních rozhodnutí 
vlastníka, a to včetně:

i. související inženýrské činnosti,
ii. realizace výběru dodavatele, přičemž v případě, že se bude jednat o 

veřejnou zakázku malého rozsahu, bude správce postupovat v souladu 
se „Zásadami zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova 
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění,

iii. realizace výběru dodavatele, přičemž v případě, že se bude jednat o 
podlimitní nebo nadlimitní veřejnou zakázku, správce:

- zajistí výběr externího administrátora podlimitní nebo nadlimitní 
veřejné zakázky, 

- bude zastupovat vlastníka při jednání s externím administrátorem, 
- bude poskytovat externímu administrátorovi veškeré součinnosti 

potřebné pro zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky,
- provede veškeré úkony nezbytné k zadání podlimitní nebo 

nadlimitní veřejné zakázky v souladu se „Zásadami zadávání 
veřejných zakázek statutárního města Havířova prostřednictvím 
MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění,

iv. zastupování vlastníka při souvisejících jednáních se stavebním úřadem, 
popř. dalšími dotčenými subjekty,

v. uzavírání smluv s vybranými dodavateli,
vi. realizace stavebního dozoru, popř. jiného způsobu kontroly průběhy akcí, 

vytýkání nikoliv řádného provádění akcí, 
vii. uplatňování práv vlastníka jako odběratele a plnění jeho povinností 

z uzavřených smluv,
viii. provedení přejímky dokončených akcí,
ix. uplatňování veškerých vad,
x. zpracování a předložení návrhu čerpání zádržného vlastníkovi, a to 

včetně souvisejících příloh (zejména projektová dokumentace, 
dokumentace související se stavebním řízením, smlouva o dílo, zápis o 
předání díla, prohlášení o shodě, apod.); 

c) Provádění prací na / v předmětných nemovitých věcech vlastními kapacitami 
správce v rozsahu určeném Finančním plánem ÚHČ v části IV – Vlastní údržba, 
přičemž inkasa za tyto práce provádí správce z účtu hospodářské činnosti 
vlastníka a je povinen vést o tom samostatnou oddělenou účetní evidenci;

d) Sledování kvality provedených zakázek na / v předmětných nemovitých věcech 
po dobu záruční doby, včasné vytýkání vad a uplatnění jejich řádného 
odstranění po dodavateli, a uplatnění smluvních sankčních ujednání;  

e) Předání dokladů souvisejících s jednotlivými akcemi s plněním nad 50.000,- Kč 
bez daně z přidané hodnoty vlastníkovi, a to do 3 měsíců od data převzetí díla 
(Zápis o předání a převzetí díla, kolaudační rozhodnutí, v případě změny 
obestavěného prostoru geodetické zaměření, vyčíslení nákladových položek 
stavby, apod.); v případě, že správce předá podklady k ukončeným akcím 
opožděně, vlastník bude účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za 
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každý i započatý pracovní den prodlení, čímž není dotčeno právo vlastníka na 
náhradu škody;

f) Předání podkladů ke zveřejnění údajů o veřejných zakázkách vlastníka na jeho 
profilu zadavatele podle „Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města 
Havířova prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, vlastníkovi, 
přičemž v případě, že správce předá podklady ke zveřejnění informací 
opožděně, vlastník bude účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za 
každý i započatý pracovní den prodlení, čímž není dotčeno právo vlastníka na 
náhradu škody;

g) Uveřejňování smluv / potvrzených objednávek v registru smluv vč. provádění 
znečitelnění údajů, které jsou chráněny zvláštními zákony, provádění oprav či 
znepřístupnění duplicitně zveřejněné smlouvy / potvrzené objednávky vlastníka 
v souladu s příslušnými právními předpisy;
V případě, že správce neuveřejní smlouvu / objednávku v registru smluv ve 
lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy, bude vlastník účtovat správci 
smluvní pokutu ve výši 250,- Kč, za každý i započatý pracovní den prodlení, 
čímž není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody;

h) Předání kompletní dokumentace k ukončeným zadávacím řízením podle 
„Zásad zadávání veřejných zakázek statutárního města Havířova 
prostřednictvím MRA, s.r.o.“ v platném a účinném znění, vlastníkovi, přičemž v 
případě, že správce předá kompletní dokumentaci opožděně, vlastník bude 
účtovat správci smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý i započatý pracovní 
den prodlení, čímž není dotčeno právo vlastníka na náhradu škody.

4.    Seznam činností vykonávaných správcem po předchozím písemném souhlasu 
vlastníka, popř. na základě jeho písemného pokynu:
a) Uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce dle podmínek stanovených 

vlastníkem o nájmech předmětných nemovitých věcí, popř. jejich částí, jinak 
v souladu s občanským zákoníkem a v souladu se zájmy vlastníka, vyjma 
případů, kdy nájem bytu představuje bytovou náhradu anebo přístřeší (viz bod 
2. písm. d) výše v této příloze);

b) Ukončování nájemních smluv k předmětným nemovitým věcem, popř. jejím 
částem, výpovědí anebo dohodou;

c) Uzavírání dohod o změně v osobách nájemců (zejména přistoupení další osoby 
k nájemní smlouvě) v rámci trvajících nájemních smluv k předmětným 
nemovitým věcem;

d) Vyhotovení předávacího protokolu v případě převodu nemovitostí z majetku
města novému vlastníkovi, včetně předání všech dokladů, dokumentace a 
Energetického průkazu budov;

e) Zajištění zveřejnění nájemních smluv a smluv o výpůjčce v Registru smluv.
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Příloha č. 3 k Příkazní smlouvě o správě svěřených nemovitých 
věcí – Odměna správce

Číslo smlouvy vlastníka: 1003/EO/2017
Číslo smlouvy správce: 8/R/2017

1. Procentuální odměna
a) Za správu předmětných nemovitých věcí dle Přílohy č.1, odst. 1. Bytové domy a 

odstavec 2. Domy (objekty) s nebytovými prostory, náleží správci odměna 
určená následujícím výpočtem:

Odměna = (Pn x 0,065) – (Pn – Vn)

Odměna – měsíční odměna správci v Kč
Pn – předpis nájemného (popř. úplaty za bezesmluvní užívání) za 

předmětné nemovité věci dle Přílohy č.1, odst. 1. Bytové domy a 
odstavec 2. Domy (objekty) s nebytovými prostory a předpis 
záloh na služby v těchto předmětných nemovitých věcech
v daném měsíci v Kč, a to i včetně předpisů za prostory 
osvobozené vlastníkem od placení nájemného;

Vn –   veškeré vybrané částky dle předpisu nájemného (popř. úplaty za 
bezesmluvní užívání) v předmětných nemovitých věcech a 
předpisu záloh na služby v předmětných nemovitých věcech
v daném měsíci v Kč odvozené od nájemného či záloh na služby
s ním spojených v Kč v daném měsíci, k nimž se připočítávají i 
částky již zálohově vybrané (např. půdní vestavby a smluvní 
nájmy), částky vymožené z jistin pohledávek vlastníka na 
nájemném a platbách na služby, jak jsou vedeny na účtu 
hospodářské činnosti, dále částky dluhů, které zanikly, a dále 
částky dluhů, které jsou fakticky nevymahatelné (tzn. případy, 
kdy:

i. bylo zastaveno dědické řízení s dlužníkem pro jeho 
nemajetnost, 

ii. dlužník byl osvobozen od placení zbytku pohledávky 
v rámci insolvenčního řízení, 

iii. byl ukončen konkurs na majetek dlužníka z některého z 
důvodů dle ustanovení § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) 
insolvenčního zákona, anebo;

iv. byla zastavena exekuce na majetek dlužníka pro jeho 
nemajetnost.

Z úroků případných termínovaných vkladů této hotovosti a z ostatních příjmů 
(např. vybraných poplatků z prodlení, úroků z prodlení a dalších sankčních 
plateb přísluší správci dále odměna ve výši odpovídající 50 % dosažených 
částek.         

2. Odměna za správu objektů se zvláštním režimem vyúčtování odměny
a) Za správu předmětných nemovitých věcí dle Přílohy č.1, odst. 3. Objekty se 

zvláštním režimem vyúčtování odměny, a to:
i. Objekt Tržiště, ul. Vardasova, Havířov-Město (sociální zařízení),
ii. Objekt bývalé Základní školy, ul. Palackého, Havířov-Město,

iii. Objekt bývalé mateřské školy, ul. Jaroslava Seiferta 8/1483
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iv. Objekt správní budovy, ul. Občanská 1/121, Havířov-Dolní Datyně,

v. Objekt volnočasových aktivit ul. Horymírova 7/1194, Havířov-Město,

náleží správci odměna určená následujícím výpočtem:

Odměna = Pn x 0,065

Odměna – měsíční odměna správci v Kč
Pn – předpis nájemného (popř. úplaty za bezesmluvní užívání) za 

předmětné nemovité věci specifikované výše pod tímto písm. a 
předpis záloh na služby v těchto předmětných nemovitých 
věcech v daném měsíci v Kč. 

Z vybraného příslušenství jistin nájemného v předmětných nemovitých věcech a 
předpisu záloh na služby v předmětných nemovitých věcech přísluší správci 
odměna ve výši 50 % takto inkasované částky.

b) Za správu objektu na ul. U Jeslí č. p. 893, Havířov-Šumbark, včetně zahrady
(viz Příloha č.1, odst. 3. Objekty se zvláštním režimem vyúčtování odměny), 
náleží správci odměna v částce 4.000,- Kč měsíčně.

c) Za správu a provozování objektu Ubytovacího zařízení v domě na ul. Střední 
504/3 Havířov-Šumbark (viz Příloha č.1, odst. 3. Objekty se zvláštním režimem 
vyúčtování odměny), náleží správci odměna v částce 207.000,- Kč měsíčně.

d) Za správu objektu bývalé základní školy ul. Mánesova č. p. 1102 na pozemku 
parc. č. 2324, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7736 m2, k.ú. Havířov-
město (viz Příloha č.1, odst. 3. Objekty se zvláštním režimem vyúčtování 
odměny), náleží správci odměna v částce 5.500,- Kč měsíčně.

e) Za správu objektu – budovy č.p. 34 a č.p. 35 v areálu bývalého Dolu Dukla, k.ú. 
Dolní Suchá (viz Příloha č.1, odst. 3. Objekty se zvláštním režimem vyúčtování 
odměny), náleží správci odměna v částce 1.700,- Kč měsíčně.

3. Ceník prací vykonávaných vlastními kapacitami správce 
Vlastník stanovil pro určení odměny za práce vykonávané vlastními kapacitami 
správce dle přílohy č. 2, bod 2., písm. o), p) a bod 3., písm. d) následující pravidla: 
a) Rozpočtované práce mohou být oceněny maximálně do výše ceníkových 

položek URS Praha;
b) Pro práce vykazované hodinově se určí odměna správce dle následujících 

sazeb:
i. Údržbářské a opravárenské práce 312,- Kč/hod. 
ii. Měření a regulace      370,- Kč/hod. 
iii. Pomocné úklidové práce (spojené s údržbou) 176,- Kč/hod.
iv. Domovnické a úklidové práce, vč. úklidu sněhu 133,- Kč/hod.     
v. Úklid sněhu frézou 329,- Kč/hod.

V sazbách dle tohoto bodu je obsažena i doprava do místa určení a zpět. 
c) Za provádění komplexní činnosti související s odečty, servisem a vyúčtováním 

vodoměrů teplé vody a studené vody, včetně poskytování zjištěných údajů 
dodavatelům, náleží správci odměna v částce 5,50 Kč / vodoměr / měsíc.
V případě provedení mimořádného odečtu vodoměrů teplé vody a studené vody
poskytování zjištěných údajů dodavatelům náleží správci odměna v částce 5,61 
Kč / vodoměr.

d) Za provádění komplexní činnosti související s odečty, servisem a vyúčtováním 
rozdělovačů topných nákladů, a to včetně mimořádných odečtů a poskytování 
zjištěných údajů dodavatelům náleží správci odměna v částce 5,50 Kč / 
rozdělovač topných nákladů / měsíc.
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4. Další odměna
a) Za zabezpečení likvidace kovového odpadu vzniklého při správě 

předmětných nemovitých věcí odvozem do sběrny druhotných surovin náleží 
správci odměna v částce odpovídající skutečnému příjmu za odevzdaný 
kovový odpad.

b) Za činnosti vyplývající ze Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným 
bytům v majetku města Havířova, dále ze Zásad pro uzavírání nájemních 
smluv k uvolněným bytům v domě na ul. Tesařská 321/1 v Havířově-Městě, 
dále ze Zásad pro vznik nájmu bytu v domech zvláštního určení v majetku 
statutárního města Havířova, a dále Zásad pro vznik nájmu bytu v domech 
zvláštního určení (Domy s pečovatelskou službou) v majetku statutárního 
města Havířova, tj. zejména sepis záměrů nájmů bytů, příjem žádostí o 
nájmy bytů od žadatelů, činnost správcem ustavené komise pro posouzení 
žádostí o nájem bytů, příprava písemných podkladů pro rozhodování 
příslušného orgánu vlastníka o uzavření smluv o nájmech bytů a k nim 
vztahujícím se dohod, náleží správci dále odměna v částce 30.000,- Kč
měsíčně.

5. Společná ustanovení o odměně
a) Ke všem složkám odměny dle této přílohy bude připočtena částka 

odpovídající dani z přidané hodnoty dle aktuální platné a účinné právní 
úpravy.

b) Splatnost složek odměny dle odst. 1., 2., 3. písm. c) a d) této přílohy je 5 
pracovních dní po dni, ve kterém správce předá vlastníkovi její vyúčtování, 
nejdříve však po skončení měsíce, na který se tyto složky odměny vztahují.

c) Splatnost složek odměny dle odst. 3. písm. a) a b), a dále odst. 4. této přílohy 
je 5 pracovních dní po dni, ve kterém správce předá vlastníkovi její 
vyúčtování, nejdříve však poté, správci vznikl nárok na její zaplacení. 



PLNÁ MOC

Statutární město Havířov, IČO: 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, Havířov – Město, 
PSČ 736 01, jako vlastník, společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČO: 64084744, 
se sídlem U Lesa 865/3a, Havířov – Město, PSČ 736 01, zapsaná v obchodním rejstříku 
Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631, jako správce uzavřely dne 28.12.2017
Příkazní smlouvu o správě svěřených nemovitých věcí, na podkladě které se správce 
zavázal vykonávat správu nemovitých věcí specifikovaných v její příloze č. 1, a to 
v rozsahu specifikovaném v její příloze č. 2.

Statutární město Havířov zastoupené Mgr. Janou Feberovou, primátorkou, jako 
zmocnitel

tímto zmocňuje

společnost Městská realitní agentura, s.r.o., zastoupené Ing. Jiřím Lankočím, 
jednatelem, a Róbertem Masarovičem, MSc., jednatelem,

k tomu, aby v rámci správy svěřených nemovitých věcí na základě Příkazní smlouvy o 
správě svěřených nemovitých věcí činila veškerá právní jednání vůči třetím osobám 
vztahujícím se k nemovitým věcem specifikovaným v příloze č. 1, které vyplývají z činností 
specifikovaných v příloze č. 2. 

Přílohy plné moci:
1. Příkazní smlouva o správě svěřených nemovitých věcí;
2. Příloha č. 1 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí - Seznam 

předmětných nemovitých věcí;
3. Příloha č. 2 Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí – Soupis 

správcem vykonávaných činností.

V Havířově dne 27.12.2017
v.r.

…………………………………………
                                                                              statutární město Havířov

Mgr. Jana Feberová, primátorka

Zmocněnec shora specifikované zmocnění v celém rozsahu a bez výhrad přijímá.

V Havířově dne 28.12.2017
v.r.

…………………………………………
Městská realitní agentura, s.r.o.

                                                                        Ing. Jiří Lankočí, jednatel
                                                                                     Róbert Masarovič, MSc., jednatel
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