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Rámcová příkazní smlouva 
(§2430 NOZ) 

 
 
 
ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace  
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem  
IČO: 00090026  
DIČ: CZ00090026  
Bank. spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100  
Organizace je zapsána zřizovací listinou evid. 
č. 1539510091 vydanou Statutárním městem  
Zlín dne 29.6.2001  
na straně jedné 
(dále jen „příkazce“) 
 
a  
 
Martin Bořuta 
Podkopná Lhota 139, 763 18 Zlín 
IČ:03787273 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „příkazník“) 
 
 
uzavřeli dle ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou 
příkazní smlouvu:  
 

I. 
Předmět smlouvy 

 

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, bude v 
rámci spolupráce v areálu ZOO pro příkazce provádět odbornou činnost spojenou s příkazcem 
požadovanými řezbářskými pracemi – opracování kmenů stromů – trámy, lávky. 
 
Dílčí plnění rámcové smlouvy budou na základě objednávky příkazce. 
 
 

II. 
Povinnosti příkazníka 

 
Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom použít 
každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje 
s vůlí příkazce.  

Od pokynů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a 
nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.  
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Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit 
jen tehdy, když na něm příkazce bude přes upozornění trvat.  

 

Příkazník je povinen přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.  
Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje, že bude předmět spolupráce vykonávat v 
souladu se zájmy a potřebami ZOO.  
 
Příkazník nezodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc 
považují případy, které nastanou po nabytí platnosti této smlouvy a které nemohly být ani příkazcem ani 
příkazníkem objektivně předvídány nebo odvráceny a které nejsou na nich závislé a ani je nemohou 
smluvní strany ovlivnit. Při posuzování odpovědnosti za škody a jejich náhrad bude postupováno podle 
příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
 
Příkazník prohlašuje, že je proškolen k práci s motorovou řetězovou pilou.  
 
Příkazní nese plnou odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. 
 
Příkazník v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou objednateli či jiným osobám (např. 
návštěvníkům ZOO). 
 
Nedílnou součástí smlouvy je Pokyn BOZP – Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín. 
 
 

III. 
Osobní výkon činnosti příkazníkem  

 
Příkazník je povinen provést příkaz osobně, nesmí svěřit provedení příkazu jinému ani si ustanovit 
náhradníka.  
 

IV.  
Informační povinnosti příkazníka 

 
Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plnění příkazu a převést na příkazce 
užitek z prováděného příkazu; po jeho provedení je povinen předložit vyúčtování.  

 
 

V. 
Povinnosti příkazce 

 
Příkazce je povinen složit na žádost příkazníka přiměřenou zálohu k úhradě jeho hotových výdajů a 
nahradit mu náklady účelně vynaložené při provádění příkazu.  

Příkazce je povinen v případě potřeby vystavit příkazníkovi plnou moc. 
 
 

VI. 
Odměna příkazníka 

 

Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi za obstarání záležitosti specifikované v článku I. této 
smlouvy odměnu ve výši 2 000 – 5 000 Kč bez DPH za kus. Činnost příkazníka bude vždy doložena 
rozpisem fakturovaných prací a hodin.  
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Sjednaná cena bude fakturována příkazníkem a uhrazena příkazcem dle odsouhlaseného počtu kusů. 
Faktura bude splatná vždy do 14 dní od jejího předložení. Příkazník doručí fakturu příkazci maximálně do 
10 dnů od dokončení předmětu plnění. Položky faktury budou rozděleny podle jednotlivých objektů 
příkazce. 
 
 
Celková cena plnění sjednaná na základě této příkazní smlouvy nepřesáhne částku 150 000 Kč bez DPH. 
Příkazce se však v žádném případě nezavazuje k vyčerpání uvedené částky. Veškeré objednávky bude 
příkazce objednávat na základě svých skutečných a aktuálních potřeb. 

 
 

VII. 
Zánik příkazní smlouvy 

 
Spolupráce bude zahájena dne 11. 3. 2020 a ukončena dne 31. 12. 2020 nebo do vyčerpání celkové ceny 
plnění sjednané v této rámcové příkazní smlouvě. 
 
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena.  

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. 

Příkazce je oprávněn příkaz písemně odvolat podle libosti, je však povinen nahradit příkazníkovi náklady, 
které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze 
příkazníka.  

Závazek z příkazu zaniká též smrtí příkazníka. 
 
 

VIII. 
Ustanovení závěrečná 

 
Obsah této příkazní smlouvy není obchodním tajemstvím a příkazník souhlasí s případným zveřejněním 
smlouvy. 
 
Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů. 
 
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran a zveřejněním v registru smluv. Tuto smlouvu 
lze měnit pouze písemnými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky 
smlouvy. 
 
Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání 
v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 
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Tato smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 
 
Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  
 
 
Příloha: Pokyn BOZP 
 
Ve Zlíně dne 16.3.2020 
 
 
Za příkazce:      Za příkazníka:  
 
 
 
 
…………………………………………   ………………………………………… 
Ing. Roman Horský, ředitel    Martin Bořuta 
 


