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Příkazní smlouva 
dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ občanský zákoník“), 
 

Smluvní strany: 

 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

IČO: 28360125 

se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 63681 

zastoupená Mgr. Janem Tejkalem, jednatelem 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

a 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

 (dále jen „příkazce“ nebo „zadavatel“) 

 

 

Článek první 

Předmět smlouvy 

 

1.1 Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce na jeho účet obstará za odměnu níže uvedené 

úkony a činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou odměnu. 

 

1.2 Příkazník v rámci své obchodní činnosti provede a zajistí komplexní přípravu a průběh zakázky pod 

názvem „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích na přechodnou dobu 

formou přímého zadání v mimořádné situaci“ zadávané příkazcem jako jejím zadavatelem přímým 

zadáním v mimořádné situaci dle § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVS“).  

 

Příkazník je povinen při plnění předmětu této smlouvy zejména zajistit činnosti v následujícím rozsahu: 

 

▪ příprava návrhu smlouvy na plnění zakázky (předpokládaný termín do 10 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy); 

▪ konzultace návrhu smlouvy na plnění zakázky se zadavatelem (v termínu po dohodě se 

zadavatelem); 

▪ osobní účast na jednáních se zadavatelem za účelem projednání a provedení příp. úprav 

návrhu smlouvy na plnění zakázky (v termínu po dohodě se zadavatelem); 
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▪ provedení úprav návrhu smlouvy na plnění zakázky odsouhlasených zadavatelem (v termínu 

po dohodě se zadavatelem); 

▪ zpracování konečného znění smlouvy na plnění zakázky (v termínu po dohodě se 

zadavatelem); 

▪ jednání s dopravcem (v termínu po dohodě se zadavatelem); 

▪ úprava návrhu smlouvy dle jednání s dopravcem (předpokládaný termín do 5 pracovních dnů 

od jednání s dopravcem). 

 

 

Článek druhý 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1 Příkazník je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí, poctivě a pečlivě 

podle svých schopností a v zájmu příkazce. 

 

2.2 Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 

obstarávání záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce. 

 

2.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním předmětných činností. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od příkazce 

v souvislosti s plněním ze smlouvy výhradně za plněním účelu smlouvy. Po skončení plnění, popř. dílčího 

plnění ze smlouvy, předá příkazník příkazci všechny materiály, které od příkazce v souvislosti s plněním 

převzal. 

 

2.4 Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně 

nutné k věcnému plnění ze smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci 

plnění smlouvy. 

  

2.5 Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění 

předmětu této smlouvy nezbytnou další součinnost, zejména předat příkazníkovi včas všechny 

dokumenty a informace nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy.  

 

2.6 Příkazce je povinen zaplatit příkazníkovi včas a ve stanovené výši odměnu, stanovenou touto smlouvou, 

a to na základě daňového dokladu vystaveného a zaslaného dle bodu 3.3 této smlouvy. 

  

2.7 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 

v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přišly 

při plnění ze smlouvy do styku. Ustanovením předchozí věty není dotčena zákonná povinnost příkazce 

poskytovat informace dle zvláštních zákonů (zejm. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

 

2.8 Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou 

poštou odeslat příkazci k posouzení a schválení, případně k podpisu osobou oprávněnou za příkazce 

jednat. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů, případně zajistit případný podpis 

osoby oprávněné za příkazce jednat a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi. 
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V případě pozdního zaslání podkladů ze strany příkazce nutných pro vypracování dle činností příkazníka 

dle bodu 1.2 této smlouvy nenese příkazník odpovědnost za případné sankce udělené ze strany Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, případně ze strany jiných orgánů, pro nesplnění příslušných 

zákonných lhůt. 

 

2.9 Vyhrazená práva příkazce jako zadavatele zakázky:  

- zadavatel bude spolupracovat na tvorbě návrhu smlouvy, konečné verze těchto dokumentů 

podléhají schválení zadavatele. 

 

 

Článek třetí  

Odměna, platební podmínky 

 

3.1 Odměna za zajištění průběhu a přípravy zakázky zadávané přímým zadáním podle ZVS podle 

odst. 1.2 této smlouvy činí 85.000,- Kč + DPH v zákonné výši. 

 

3.2 Odměna bude vyúčtována daňovým dokladem vystaveným po uzavření smlouvy s dopravcem. 

 

3.3 Daňový doklad zašle příkazník v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový 

doklad bude příkazníkem vystaven v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude daňový doklad 

příkazcem vrácen z důvodu pochybení na straně příkazníka, běží doba splatnosti znovu od doručení 

daňového dokladu bezvadného. 

 

3.4 Náklady spojené s organizací zakázky, zejména poštovné a uveřejňování v příslušných informačních 

systémech jsou zahrnuty v odměně příkazníka ve smyslu čl. 3 této smlouvy. 

 

3.5 Příkazce má povinnost nejpozději do sedmi kalendářních dnů od podpisu smlouvy mezi příkazcem 

a vybraným dodavatelem písemně oznámit příkazníkovi den podpisu smlouvy. V případě, že příkazce 

příkazníkovi dle věty první tohoto bodu nesdělí datum podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, 

nenese příkazník odpovědnost za jakékoliv prodlení s tím spojené. 

 

3.6 Splatnost daňových dokladů je 30 dní od jejich doručení příkazci na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu příkazce. V případě, že faktura 

nebude mít zákonné náležitosti, je příkazce oprávněn vrátit fakturu k opravě – v takovém případě lhůta 

k úhradě dle první věty tohoto odstavce neplyne. 

 

 

Článek čtvrtý 

Vadné plnění, smluvní pokuty, odstoupení a výpověď 

 

4.1 Příkazník odpovídá za bezchybné provedení plnění předmětu příkazní smlouvy, zejména pak: 

 

a) příkazník odpovídá za škody vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek, 
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b) příkazník dále odpovídá za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadání 

zakázky dle příslušných zákonů (zejména ZVS) 

 

4.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, 

u kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 

na jejich nevhodnost písemně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.  

 

4.3. Příkazce je oprávněn po příkazníkovi požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny dle čl. 3 

odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení, pokud se příkazník ocitne v prodlení s plněním povinností 

dle zákonem stanovené lhůty. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu nákladů. 

 

4.4      Příkazník je oprávněn po příkazci požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 

prodlení, pokud se příkazce ocitne v prodlení s platbou dle čl. 3 odst. 3.6 této smlouvy. 

 

4.5 Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení příkazníka, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek příkazníka nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek příkazníka byl zcela 

nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy příkazníkem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným plněním povinností dle této smlouvy, po dobu delší než 30 dnů od 

výzvy k nápravě, 

• kdy příkazník využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele bez předchozího 

souhlasu příkazce, 

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

 

4.6 Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se příkazce ocitne v prodlení s úhradou 

odměny (nebo její části) dle čl. 3 této smlouvy, k níž je povinen, a to po dobu delší 60 dní ode dne 

splatnosti příslušné faktury.   

 

4.7 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

 

4.8 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Smluvní strana, která 

porušila povinnost, jejíž porušení bylo důvodem k odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně 

nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost 

zaplatit smluvní pokutu. 

 

 
Článek pátý 

Závěrečná ustanovení 

 

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

5.2 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Její platnost končí splněním předmětu a následným 

zaplacením sjednané ceny dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy. 

 

5.3 Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které by v budoucnu mohly vzniknout z plnění na základě 

této smlouvy, zásadně smírnou cestou. 

 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že neplatnost některého ujednání této smlouvy nezakládá neplatnost 

ostatních ujednání či této smlouvy jako celku. Pro tento případ se obě smluvní strany bez výhrad 

zavazují, že neplatné ustanovení bude upraveno do rozsahu nezbytného k odstranění neplatnosti či 

bude vymazáno  a nahrazeno ustanovením novým, aby účel a cíl této smlouvy mohl být řádně prováděn 

a aby platnost a účinnost této smlouvy nebyla tímto nijak dotčena. 

 

5.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé 

a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

5.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce obdrží jeden stejnopis a příkazník 

rovněž jeden stejnopis. 

 

5.7 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 

 

5.8 Tato smlouva byla schválena Radou města Litoměřice dne _____________č. usnesení ____________ . 

 

 

 

V Praze dne       V Litoměřicích dne  

 

 

Příkazník:        Příkazce:  

 

 

…………………………………………     …………………………………………… 

Fiala, Tejkal a partneři,      Město Litoměřice 

advokátní kancelář, s.r.o.     Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  

Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel 

 


