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Příkazní smlouva 
č.  2018-TB-02 

 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož 

i souvisejících právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
KORID LK, spol. s r. o. 
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 
zastoupený Ing. Pavlem Blažkem, jednatelem 
IČ: 27267351 
DIČ: CZ27267351 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-5526710237/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 21625. 
dále jen „příkazce“  
 
a  
 
Mgr. Radim Šarapatka 
Oldřichov v Hájích 343 
463 31 Chrastava 
IČ: 86750216 
číslo účtu: 2201005317/2010 
dále jen „příkazník“ 

 
 
 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Příkazník prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou odměnu uvedenou v 
této smlouvě. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje obstarávat níže specifikované záležitosti příkazce a za tím účelem 

provést požadované činnosti nebo činnosti, které vyžaduje povaha dané obstarávané 
záležitosti. 

Článek II. 
Specifikace závazku příkazníka 

 
1. Předmětem této smlouvy je příprava podkladů a materiálů k plnění úkolů příkazce jako 

partnera projektu Trans-Borders podpořeného z programu Interreg Central Europe, dále 
jen „projekt“. Projekt potrvá do května 2020.  
Předmět se skládá v plnění těchto činností: 
a) Tvorba zadávací dokumentace, administrace veřejné zakázky: „Napojení Trojzemí na 

evropskou železniční dopravní síť TEN-T“ a úprava výstupů pro další partnery projektu. 
b) Tvorba a administrace případných dalších veřejných zakázek v projektu. 
c) Zpracování podkladů a výstupů pro Regional Action plan 
d) Spolupráce při propagaci projektu a jeho výstupů 
e) Zpracování podkladů a reportů projektu. 
f) Komunikace s partnery projektu a externími dodavateli projektových partnerů. 
g) Příprava a účast na setkání partnerů projektu. 

 
2. Ke dni podpisu této smlouvy se má za to, že příkazce objednal u příkazníka služby dle čl. II. 

bodu 1.  
 

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příkazník je povinen zařídit sjednanou záležitost s odbornou péčí a podle pokynů příkazce.  
2. Příkazník se zavazuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 

své funkce, zachová mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které 
příkazníka zastupují podle článku III., odstavce 6 této smlouvy, a na zaměstnance příkazníka 
a další osoby, které příkazník použije v souvislosti s poskytováním služeb. 

3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti 
a jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 

4. Příkazník se zavazuje podat příkazci zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 
příkazce požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  

5. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových 
pokynů.  

6. Sjednanou záležitost může příkazník zařídit prostřednictvím subdodavatelů s předchozím 
souhlasem příkazce, odpovídá však, jako by plnil sám.  

7. Příkazce současně s podpisem této smlouvy výslovně uděluje příkazníkovi plnou moc 
k jednání jeho jménem v mezích této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, 
nebo pokud příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou 
plnou moc zvláštní listinou. 

8. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu písemnou výpovědí. 
Výpověď je účinná doručením druhé straně. V takovém případě je povinen uhradit 
Příkazníkovi náklady, které do té doby měl, jakož i přiměřenou část odměny dle čl. IX 
smlouvy. 
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Článek IV. 
Odměna, termíny plnění a platební podmínky 

 
1. Cena za služby a vytvoření díla činí: 300 Kč za každou odpracovanou hodinu, slovy Třista 

korun českých. Souhrnná výše odměny nepřesáhne 300 000 Kč za dobu trvání smlouvy. 
2. Příkazník vystaví fakturu na příslušnou část odměny s doložením příkazníkem potvrzeného 

Akceptačního protokolu, v němž je uveden druh činnosti, příslušný počet odpracovaných 
hodin a celkový počet odpracovaných hodin v rámci této smlouvy. 

3. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 15 dnů od vystavení a musí být doručena 
příkazci. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu, 
přílohou je výkaz s rozsahem a předmětem plnění, resp. oboustranně potvrzený předávací 
protokol. 

4. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

5. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je příkazce oprávněn ji vrátit 
příkazníkovi s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

6. Dohodnutou odměnu uhradí příkazce na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 
příkazník příkazci písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

 
Článek V. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 
 

1. V případě, že příkazník nedodrží termín stanovený v samostatném písemném dokumentu 
s uvedením předmětu plnění a potvrzeného oběma smluvními stranami, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. 

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
Příkazník je povinen na výzvu příkazce uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před 
zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve 
lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy příkazníkovi.  

3. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce příkazníka na zaplacení 
odměny splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti.  

4. Příkazce se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

5. Příkazce má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti příkazníka 
vztahující se k této smlouvě nebo za škodu způsobenou v důsledku jednání příkazníka. 
Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má 
příkazce právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

 
Článek VI. 

Trvání smlouvy a zánik závazku  
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6. 2020. 
2. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoli odvolat. Pouze v případě, že důvodem pro odvolání 

není porušení povinností vyplývající z této smlouvy ze strany příkazníka, má příkazník právo 
na úhradu nákladů, které v souvislosti s plněním této smlouvy účelně vynaložil a na 
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poměrnou část odměny přiměřenou vynaložené námaze. 
3. Příkazník je oprávněn kdykoli příkaz vypovědět. Příkazník je v takovém případě povinen 

uhradit příkazci škodu, která mu tím vznikla, jedině, že by důvod výpovědi spočíval 
v porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany příkazce. 

 
Článek VII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 
 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně příkazce: 
Ing. Pavel Blažek, tel.: +420 731 547 815, email: pavel.blazek@korid.cz. 

2. Určený zástupce příkazce jedná za příkazce ve všech věcech souvisejících s plněním této 
smlouvy, zejména podepisuje zápisy z jednání smluvních stran a doklad o předání věcí. 
Určený zástupce příkazce je též oprávněn udělovat příkazníkovi pokyny.  

3. Změna určení výše uvedeného zástupce příkazce nevyžaduje změnu této smlouvy. Příkazce 
je však povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit příkazníkovi. 

4. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou 
poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a zástupce příkazníka 
uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této 
smlouvy písemně oznámily. 

5. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání 
elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního kanálu. 
 

Článek VIII. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

 
1. Příkazník výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Příkazník dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 
v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených příkazcem. 

2. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 
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Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Příkazník není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu příkazce žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Příkazce obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příkazník. 
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 
 
 
V Liberci dne 1. 8. 2018 V Liberci dne 1. 8. 2018 
 
 
Za příkazce: Za příkazníka: 

 
 
 
 
 
……………………………… ………………………… 
Ing. Pavel Blažek Mgr. Radim Šarapatka 
jednatel                        
KORID LK, spol. s r. o. 


