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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 
 
Obchodní firma/jméno a příjmení:  ......................................................................................................................  
Sídlo/adresa bydliště:  ..........................................................................................................................................  
IČO/RČ:  ................................................................................................................................................................  
Zapsaná u  .................................  soudu v  ....................................  pod sp. zn.  ....................................................  
Zastoupen/a:  ........................................................................................................................................................  
(dále jen „příkazce“) 
 
a 
 
Jméno a příjmení:  ................................................................................................................................................  
Adresa bydliště:  ...................................................................................................................................................  
RČ:  ........................................................................................................................................................................  
Bankovní účet č.:  ..................................................................................................................................................  
(dále jen „příkazník“) 
 
 
uzavírají podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), tuto 
 

příkazní smlouvu 
 

1 Předmět smlouvy 

1.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce obstarat za odměnu následující záležitost (dále jen „příkaz“)  

. ............................................................................................................................................................... . 

1.2 Příkazce se zavazuje za provedení příkazu příkazníkovi zaplatit odměnu za podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

1.3 Místem plnění je  ......................................  . V jiném místě než vpředu uvedeném je příkazník povinen 
vykonávat činnost podle této smlouvy v případě, že to vyžaduje řádné plnění jeho povinností nebo 
na základě pokynů příkazce. 

1.4 Příkazník zahájí svoji činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy nebo na základě výzvy příkazce. 

2 Práva a povinnosti příkazce 

2.1 Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se vykonávané 
činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

2.3 Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu veškeré podklady a dokumenty, které 
při své činnosti získá. 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-3-5/
https://profesis.ckait.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2430
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2444
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
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3 Práva a povinnosti příkazníka 

3.1 Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, 
kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 
Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

3.2 Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen 
tehdy, když na něm příkazce trvá. 

3.3 Příkazník provede příkaz osobně. 

3.4 Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Povinnosti 
mlčenlivosti může příkazníka zprostit pouze příkazce svým písemným prohlášením či zmocněním. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení trvání smlouvy. 

3.5 Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

4 Náklady a hotové výdaje příkazníka 

4.1 Příkazník má právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením příkazu od příkazce vedle odměny. 

4.2 Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje příkazníka předem schválit; neučiní-li tak 
a příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá příkazce povinnost takové náklady 
a hotové výdaje příkazníkovi nahradit. 

4.3 Příkazník má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se 
výsledek příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek příkazu nedostaví v důsledku porušení 
povinnosti příkazníka. 

4.4 Příkazník je povinen příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s provedením příkazu řádně 
vyúčtovat a příkazce je povinen příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do  ...........  dnů 
od doručení vyúčtování příkazci. 

5 Odměna 

5.1 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provedení příkazu odměnu ve výši  ............................  Kč. 

5.2 Odměna je uvedena včetně DPH. 

5.3 O zaplacení odměny nebo její části bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol či jiný doklad 
potvrzující zaplacení odměny. 

5.4 Příkazce se zavazuje platit finanční plnění podle této smlouvy bezhotovostně převodem na bankovní 
účet příkazníka. 

5.5 Příkazník má právo na zaplacení odměny i v případě, že se výsledek příkazu nedostaví. To však neplatí, 
pokud se výsledek příkazu nedostaví v důsledku porušení povinnosti příkazníka. 

6 Právní jednání za příkazce 

6.1 Příkazník má právo při plnění příkazu za příkazce právně jednat, proto se příkazce zavazuje při uzavření 
této smlouvy udělit příkazníkovi písemnou plnou moc a příkazník se zavazuje ji přijmout. 

6.2 Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem trvání této smlouvy, nejpozději však spolu se splněním 
příkazu. 

7 Trvání a ukončení smlouvy 

7.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění příkazu. 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-3-5/
https://profesis.ckait.cz/
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7.2 Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, 
a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka. 

7.3 Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena.   

7.4 Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných 
ustanovení. 

7.5 Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce vstoupí do likvidace nebo se ocitne 
v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

8 Odpovědnost za škodu 

8.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato 
smlouva jinak. 

8.2 Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. 
Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností příkazníka. 

8.3 Příkazník má povinnost nahradit příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu. 

8.4 Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z předmětu 
smlouvy s limitem  ..........................  Kč, s maximální spoluúčastí 5 %. Příkazník je povinen předat 
příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění při podpisu této smlouvy. 
Příkazník je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu uchovávat v platnosti po celou dobu trvání této 
smlouvy. 

9 Mlčenlivost 

9.1 Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní anebo výrobní povahy, 
se kterou se setkal v souvislosti s příkazem, zejména nezpřístupní ani nepoužije žádnou takovou 
informaci obsaženou v jakékoli smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je příkazce. Povinnost 
mlčenlivosti neplatí v případě, kdy příkazce udělil předchozí písemný souhlas se zpřístupněním nebo 
použitím takové informace, právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit 
nebo použít takovou informaci, zpřístupnění nebo použití takové informace je nezbytné pro realizaci 
pokynů příkazce anebo kdy je to podle jakékoli smlouvy nebo dohody uzavřené mezi příkazcem 
a příkazníkem dovoleno. 

10 Sankční ujednání 

10.1 Nebude-li příkazník vykonávat činnost v souladu s touto smlouvou a jeho povinnostmi uvedenými 
v této smlouvě, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši  ...................  Kč za každý zjištěný 
případ. 

10.2 V případě, že se příkazce dostane do prodlení se zaplacením odměny nebo její části podle čl. 5. této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 
prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky. 

10.3 V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v bodu 9 této smlouvy, 
zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši  .............................  Kč za každé jednotlivé porušení 
uvedené povinnosti. 

10.4 Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně ve výši přesahující částku zaplacené 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-3-5/
https://profesis.ckait.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182
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smluvní pokuty. Smluvní strany se přitom dohodly na limitaci náhrady škody do výše maximálně částky 
profesního pojištění příkazníka podle odst. 8.4 této smlouvy. 

10.5 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11 Závěrečná ustanovení 

11.1 Příkazník bere podpisem smlouvy na vědomí, že příkazce bude zpracovávat jeho osobní údaje, a to jen 
v nutném rozsahu pro realizaci příkazu při respektování příslušných právních předpisů. Příkazce tímto 
zároveň prohlašuje, že zavedl systém ochrany osobních údajů podle evropského i českého práva. 

11.2 Tato smlouva může být změněna pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
příkazcem a příkazníkem. 

11.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží jeden stejnopis 
smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.4 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána 
vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže 
své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V  ...............................................  dne  ......................  
 
 
  ........................................   ........................................  
 příkazce příkazník 
 
 
 

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-3-5/
https://profesis.ckait.cz/

