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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi: 
 
I. Příkazník: 
Obchodní společnost: Aterint s.r.o., IČ: 29197635, sídlo: Jedov 37, 675 71 Náměšť nad 

Oslavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem 
v Brně pod sp. zn. C 64956, zastoupena: paní Jarmilou Hlouškovou, 
jednatelkou  

bankovní spojení:   ČS Náměšť nad Oslavou, č.ú. 217952379/0800  
telefon:    603 702 302 
  
a 
 
II. Příkazce: 
Obchodní společnost: Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace 
IČ: 71184562 
sídlo: Manž. Curieových 603, 674 01 Třebíč 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1445, 
zastoupena: Mgr. Zuzanou Maláskovou, ředitelkou organizace 
 
 

TAKTO: 
 
Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiných osob.  

Preambule 
Příkazník prohlašuje, že ve smyslu ust. § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,        
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, vykonává svoji odbornou činnost prostřednictvím odborně způsobilých 
osob a jedná se znalostí a pečlivostí, která je s obstaráním záležitosti – splněním – příkazu 
spojena. 
 

I. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

 
Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce ze strany 
příkazníka: 
Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce zabezpečení úkolů v oblasti pravidelných kontrol požárně 
bezpečnostních zařízení na všech pracovištích v objektech příkazce a dále pravidelné periodické 
kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení, která jsou uvedena v příloze této smlouvy 
(cenová nabídka kontrol PBZ).  

Služby, práce a výkony budou prováděny v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o PO“) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o požární prevenci“) /shora specifikovaný předmět smlouvy dále též jen 
„záležitost“/.  
 

II. 
Rozsah a místo plnění příkazníkem pro příkazce 

 
1) Rozsah prováděných činností vázaných na obstarání záležitosti příkazníkem pro příkazce podle 

článku I. této smlouvy je stanoven na periodické opakování obstarání záležitosti nejméně jeden 
krát za kalendářní rok, pokud není výrobcem zařízení určen kratší časový interval k provedení 
kontroly/revize. 

2) Místem obstarání záležitosti je sídlo příkazce. 
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III. 
Práva a povinnosti příkazce a příkazníka 

 
1) Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce. Veškerý užitek z toho získaný, náleží 

příkazci.  
2) Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti třetí osobě. Za její činnost však odpovídá 

příkazci tak, jako by ji vykonával sám. 
3) Za obstarání náleží příkazníkovi odměna, kterou se příkazce zavazuje zaplatit způsobem a ve 

lhůtách ujednaných v této smlouvě. 
4) Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi odměnu, sdělovat mu včas všechny skutečnosti           

a předkládat listiny, potřebné k řádnému plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou. 
5) Příkazce se zavazuje a je povinen: 

a) neprodleně odstraňovat závady, na které příkazník poukáže a písemně uvede do požární 
knihy; 

b) oznamovat příkazníkovi všechny skutečnosti, které mají vliv na zabezpečení požární 
ochrany u příkazce; 

c) neprodleně oznámit příkazníkovi vznik každého požáru v prostorách příkazce. 
6) Příkazník se zavazuje a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozvěděl při provádění předmětu smlouvy a bere na vědomí, že veškeré informace jsou 
důvěrného charakteru. 

7) Příkazník však neodpovídá za závady, které vzniknou při provozní činnosti příkazce a takové 
závady nebylo možné zjistit v rámci dohodnutého rozsahu obstarání záležitosti. 

8) Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou, potřebnou 
součinnost.  

 
IV. 

Odměna 
 
1) Smluvní strany se dohodly, že příkazce zaplatí příkazníkovi za činnost dle této smlouvy 

dohodnutou odměnu, která je dohodnuta v příloze této smlouvy v ceníku, který je nedílnou 
součástí této smlouvy, která je splatná po obstarání záležitosti. 

2) Odměna za vykonanou činnost dle této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury.  
3) V případě prodlení se zaplacením faktury se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 

0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

V. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

 
1) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. 

Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a účinnosti tato 
smlouva nabývá podpisem oběma stranami. 

2) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
3) Tuto smlouvu lze vypovědět v 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtě bez důvodu nebo z jakéhokoliv 

důvodu, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé straně; s výjimkou, že příkazník je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v 1 (jedno) 
měsíční lhůtě, pokud objednatel neuhradí fakturu v dohodnuté lhůtě splatnosti. 

4) Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
5) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Třebíči dne 1. 7. 2019 
za Příkazce:       za Příkazníka: 
 
 
________________________     ________________________ 
Domov pro seniory Třebíč –      Aterint s.r.o. 
Manž. Curieových, p.o., 
Mgr. Zuzana Malásková      Jarmila Hloušková 
Ředitelka organizace      jednatelka 


