PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ust. §§ 2430 až 2444
zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění
I.
SMLUVNÍ STRANY
1.1 Příkazce:
a) fyzická osoba
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:
adresa přechodného pobytu:
adresa pro doručování:
(dále jen příkazce)
b) právnická osoba
název a právní forma:
sídlo:
IČ:
statutární orgán (jednající osoba na základě plné moci):
adresa pro doručování:
e-mail:
datová schránka:
(dále jen příkazce)
a
1.2 Příkazník:
LEDETA, z. ú. – Kancelář pro zastupování občanů při jednání s úřady ČR
se sídlem Fáberova 345, 391 65 Bechyně
IČ: 04794711
datová schránka: 6xzfpy8
(dále jen příkazník)
uzavřeli níže uvedeného, dne měsíce a roku tuto
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II.
PREAMBULE
2.1 Obě smluvní strany se touto smlouvou zavazují, že příkazník pro příkazce obstará jím
požadované záležitosti u předmětného úřadu či jiného orgánu státní správy nebo
samosprávy, a to v souladu s předmětnými právními předpisy a platnými zákony České
republiky, příp. s dalšími těmto nadřazenými právními normami. Příkazce se zavazuje za
tyto služby příkazníkovi zaplatit sjednanou smluvní odměnu.
III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1 Předmětem této smlouvy je splnění příkazu příkazce příkazníkem k jeho maximální
spokojenosti a v co nejkratší době.
IV.
ZNĚNÍ A UDĚLENÍ PŘÍKAZU
4.1 Příkazce má zájem o získání, zařízení, vyřízení, sjednání ………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.2 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi příkaz obstarat a zařídit příkazci výše specifikovanou
záležitost.
V.
ZÁVAZEK PŘÍKAZNÍKA
5.1 Příkazník se tímto zavazuje plnit příkaz uvedený v čl. IV. této smlouvy poctivě a pečlivě,
podle jeho nejlepších schopností a znalostí s cílem splnit pro příkazce jím udělený
příkaz.
5.2 Před uzavřením této smlouvy byly příkazníkovi příkazcem uděleny veškeré pokyny nutné
ke splnění zadaného příkazu. Od těchto pokynů se příkazník odchýlit pouze tehdy,
pokud by to bylo nezbytné v zájmu příkazce a pokud by nemohl včas obdržet příkazcův
souhlas, dále pak za účelem dosažení sjednaného příkazu.
VI.
ZÁVAZEK A PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZCE
6.1 Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré potřebné informace, listiny
jakož i vše ostatní potřebné ke splnění uděleného příkazu.
6.2 Příkazce tímto prohlašuje, že všechny předané údaje, informace a listiny, jakož i vše
ostatní, co bylo příkazníkovi předáno, či sděleno, nebylo získáno protiprávním jednáním
a že se jedná o relevantní a pravdivé informace či listiny.
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VII.
UDĚLENÍ SOUHLASU PŘÍKAZCE
7.1 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi výslovný souhlas k ustanovení si případného
zástupce za sebe, příp. i v jejich větším počtu. Příkazce zároveň souhlasí, aby každý
z nich mohl jednat samostatně.
VIII.
SJEDNANÁ ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1 Za splnění příkazu blíže specifikovaného v čl. IV. této smlouvy byla oběma stranami na
základě jejich pravé a svobodné vůle sjednána odměna ve výši ……………………………
(slovy: …………………………………………………………………………………………….)
8.2 Příkazce bere na vědomí, že cena neobsahuje náklady na uhrazení správních poplatků
a příkazníkovo cestovné.
8.3 Náklady nezbytně spojené se splněním příkazu, které případně vyvstanou v průběhu
plnění příkazu, budou hrazeny příkazcem po jeho předchozím výslovném souhlasu.
Teprve po jejich úhradě bude příkazník pokračovat v jeho činnosti.
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že výše v tomto článku sjednaná odměna bude
uhrazena následovně:
a) záloha ve výši 70% z výše uvedené sjednané odměny bude příkazcem uhrazena
před podpisem této smlouvy
b) dílčí plnění ve výši 20% z výše uvedené sjednané odměny bude příkazcem uhrazeno
po předložení výčtu dílčího plnění příkazníkem
c) doplatek ve výši 10% z výše uvedené sjednané odměny bude příkazcem uhrazen po
splnění příkazu
8.5 Obě smluvní strany tímto potvrzují, že příkazník před uzavřením této smlouvy obdržel od
příkazce částku ve výši …………………………………………………………………………
(slovy: …………………………………………………………………………………………..),
jež představuje zálohu ve výši 70% z výše uvedené sjednané odměny dle čl. VIII. odst.
8.4 bod a) této smlouvy.
8.6 Správní poplatky budou hrazeny příkazcem před započetím plnění v jejich plné výši.
8.7 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi uvedenou odměnu, i když výsledek
nenastane, ledaže by byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.
IX.
PLNÁ MOC
9.1 Písemná plná moc pro zastupování před orgánem státní správy či samosprávy pro účely
splnění příkazu vystavená příkazcem jak zmocnitelem příkazníkovi jako zmocněnci byla
v okamžiku uzavření této smlouvy poskytnuta příkazníkovi. Tato plná moc zaniká se
zánikem příkazu splnění.
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X.
VÝPOVĚĎ PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
10.1 Příkazník je oprávněn vypovědět příkazní smlouvu nejdříve ke konci měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci. Vypoví-li příkazník
příkaz před jeho provedením, je povinen příkazci nahradit škodu tím vzniklou, avšak
pouze za předpokladu, že by tato výpověď byla zapříčiněna porušením jeho povinností.
10.2 Příkazník má rovněž právo vypovědět smlouvu v případě jeho zjištění, že informace,
které mu byly příkazcem předány k provedení příkazu, byly získány protiprávním
jednáním, či že se nezakládají na skutečnosti nebo jsou nepravdivými.
10.3 Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, nebo smrtí je příkazník povinen zařídit vše, co
nesnese odkladu, dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli.
10.4 Zanikne-li příkaz jeho odvoláním nebo výpovědí, je příkazce povinen příkazníkovi
zaplatit 50% ze sjednané odměny uvedené v čl. VIII. odst. 8.1 této smlouvy pouze však
za situace, že stav splnění příkazu není ve fázi těsně před dokončením nebo již není
dokončen. Za tohoto stavu náleží příkazníkovi plná výše sjednané odměny blíže
specifikované v čl. VIII. odst. 8.1 této smlouvy.
10.5 Příkazník má právo vypovědět smlouvu v případě, že příkazce neuhradí částku
určenou k úhradě správního či jiného poplatku. V tomto případě náleží příkazníkovi
odměna ve výši složené zálohy.
XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
11.1 Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní
takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Tato smlouva se řídí zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.
12.2 Případné její změny či doplňky mohou být činěny toliko na základě souhlasné vůle
obou smluvních stran, a to pouze formou číslovaných oběma stranami podepsaných
dodatků.
12.3 Ústní či konkludentní projevy právního jednání obou smluvních stran jsou neplatné a
neúčinné.
12.4 Účastníci této smlouvy souhlasně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě
jejich pravé a svodné vůle, výslovně prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem, že byla
sepsána na základě pravdivých údajů, na důkaz čehož připojují své podpisy.
12.5 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Jedno
vyhotovení převzal příkazce a jedno vyhotovení převzal příkazník.
Dáno v ……………………….. dne ……………………..
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XIII.
PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

…………………………………..
příkazce

………………….…………
příkazník
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