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Příkazní smlouva 

uzavřená ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

mezi následujícími Smluvními stranami: 
 
Společnost: Alektum, s.r.o. 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 133442 
Sídlo:  Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO:  28221958  
DIČ:  CZ28221958 
Bankovní účet: 5555533399/0800  
Zastoupena: Jitkou Sedláčkovou, na základě plné moci 
 
 (dále jen „Příkazník“) 
a 
 

Společnost: Horská služba ČR, o.p.s. 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 113 
Sídlo:  č.p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn 
IČO:  27467759 
DIČ:  CZ27467759 
Bankovní účet:  171922771/0600 
Zastoupena: Patrikem Jaklem, ředitel 
 
(dále jen „Příkazce“) 

 

(souhrnně dále také jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

1. DEFINICE 
1. „Smlouvou“ se pro účely této smlouvy rozumí tato Příkazní smlouva. 

 

2. „Pohledávkou“ či „Předanou pohledávkou“ se pro účely této Smlouvy rozumí jednotlivý případ závazku ve smyslu ust. 
§ 1721 a násl. zákona č. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), případně dle dalších 
právních předpisů mezi Příkazcem a Dlužníkem, který je předán Příkazníkovi k vymožení. Pohledávky budou specifikovány 
podklady a materiály, které Příkazce předá Příkazníkovi v písemné nebo elektronické podobě prostřednictvím DS (dále jen 
„DS“). Jednotlivé Pohledávky budou předávány písemně či elektronicky (DS) po více kusech, tyto předávky se pro účely této 
Smlouvy nazývají „Zakázkou“. Spodní ani horní hranice výše Pohledávky není limitována. Pokud se dále uvádí „Pohledávka“ 
má se na mysli „Předaná pohledávka“, pokud není uvedeno jinak. 
 

3. „Dlužníkem“ se pro účely této Smlouvy rozumí fyzická nebo právnická osoba odlišná od Smluvních stran, vůči které Příkazce 
eviduje Pohledávku. 
 

4. „Zmocněním“ se pro účely této Smlouvy rozumí plná moc udělená Příkazcem Příkazníkovi ve smyslu ust. § 441 a násl. 
občanského zákoníku. Zmocnění je vázáno na dobu trvání této Smlouvy, není-li ve Zmocnění stanovena doba delší. Po dobu 
trvání této Smlouvy je možné rozsah zmocnění zúžit či rozšířit. 
 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Příkazník pro Příkazce zařídí za odměnu inkaso Předaných pohledávek Příkazce za Dlužníky. Příkazník bude vyvíjet činnost 

a uskutečňovat faktické úkony, případně právní jednání jménem Příkazce směřující k efektivnímu vymožení Pohledávek, 
zejména bude: 
i. vést agendu Předaných pohledávek (resp. vést evidenci o průběhu vymáhání Pohledávek),  
ii. přijímat platby Dlužníků, shromažďovat a dle uvážení předávat informace pro Příkazce potřebné v souvislosti 

s inkasem Pohledávek,  
iii. kontaktovat a jednat s dotyčnými Dlužníky nebo s příslušnými orgány a institucemi státní správy, (to vše souhrnně 

dále jen „Inkasní činnost“). 
 

2. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu Příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho 
souhlas. 
 

3. Příkazce za účelem naplňování Předmětu Smlouvy zmocní Příkazníka k výkonu činností a uskutečňování právních jednání, 

a to na základě a v rozsahu vystaveného Zmocnění, které je Přílohou č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 

4. Příkazce je oprávněn na základě této Smlouvy předávat Příkazníkovi Pohledávky, a to ve formě jednotlivých Zakázek. 
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5. Příkazník je oprávněn projednat a uzavřít jménem Příkazce s Dlužníkem hrazení Pohledávky dílčími platbami formou dohody 
o bezplatném odložení platby. Dohoda o odložení platby na dobu delší než 12 měsíců smí být Příkazníkem projednána 
a uzavřena s Dlužníkem pouze se souhlasem Příkazce. 
 

6. Příkazník může k výkonu Inkasní činnosti a k dalším navazujícím řízením zmocnit a využít třetí osoby. 
 

7. Nedohodnou-li se Smluvní strany dodatkem v každém jednotlivém případě Zakázky, případně jednotlivé Pohledávky jinak, 
Inkasní činnost Příkazníka končí zejména: 
 

a) splněním Pohledávky, tj. připsáním částky odpovídající úspěšně vymožené Pohledávce na Bankovní účet Příkazníka či 
Příkazce. V případě, kdy bude vymožena pouze část Pohledávky, připsáním této části Pohledávky na Bankovní účet 
Příkazníka či Příkazce, nebo 

b) podáním závěrečné zprávy o nemožnosti mimosoudního inkasa Pohledávky, nebo 
c) v případě, že bude mimosoudní vymáhání ukončeno bezvýsledně, a to nikoliv z viny Příkazníka, zejména při smrti 

Dlužníka, prohlášení úpadku Dlužníka apod., pokud pro tyto a obdobné případy Příkazce nezmocní, po dohodě 
s Příkazníkem, Příkazníka k dalšímu zastupování v Příloze č. 1 Smlouvy či v jiném zmocnění. 
 

 
3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
3.1. Příkazník je podle této Smlouvy zejména povinen: 

 
1. postupovat s náležitou odbornou péčí, poctivě a pečlivě dle svých schopností, dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy, tj. provádět Inkasní činnost pouze prostředky a postupy, které jsou v souladu s právním řádem České republiky. 
Postupovat v souladu s dobrými mravy a Etickým kodexem Asociace inkasních agentur, 
 

2. vyvíjet Inkasní činnost podle pokynů Příkazce, v souladu s jeho zájmy, aby Příkazník svým jednáním nepoškodil dobré 
jméno a pověst Příkazce. Inkasní činnost Příkazníka na předaných Pohledávkách je stanovena na dobu 6 měsíců, ve vztahu 
k jednotlivé Pohledávce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodloužení inkasní činnosti je možné v případě zaplacení 
části Pohledávky ze strany dlužníka.  

  
3. oznámit Příkazci důležité okolnosti, které zjistí při Inkasní činnosti, a které mohou mít podstatný vliv na změnu pokynů 
Příkazce, 
 

4. podávat Příkazci na požádání zprávu o stavu jednotlivých Pohledávek a jednou měsíčně podat Příkazci souhrnnou zprávu 
(report) o aktuálním stavu předaných Zakázek v písemné nebo elektronické podobě, 
 
5. vyžádat si stanovisko Příkazce v případě nejasností k obsahu pokynu Příkazce, 
 

6. pokud Příkazník při Inkasní činnosti na jednotlivé Zakázce, případně na jednotlivé Pohledávce zjistí, že je pro zajištění 
vymáhání Pohledávky nezbytné dále postupovat soudní cestou (nesouhlas dlužníka s pohledávkou, úmrtí, insolvence), ukončí 
vymáhání takového případu v rámci závěrečné zprávy (reportu) informovat Příkazce, 
 

7. pohledávky vymáhat přednostně na svůj Bankovní účet. Po uhrazení Pohledávky Dlužníkem si Příkazník ponechá odměnu 
dle bodu 4 odst. 1 a dle bodu 4 odst. 2 Smlouvy a její odečtení potvrdí Příkazci fakturou, nebo jiným, účetním předpisům 
odpovídajícím, způsobem. Zbývající vymoženou část Příkazník zašle vždy na začátku následujícího měsíce. 
 
8. V případě, kdy bude vymožena pouze část Pohledávky dle bodu 2 odst. 7 písm. a) Smlouvy, přísluší Příkazníkovi odměna 
dle bodu 4 Smlouvy ve výši přiměřené dosaženému výsledku, 
 

9. Příkazník Příkazce nejméně jedenkrát za kalendářní měsíc souhrnně informuje o přijatých platbách ze strany Dlužníků, 
přičemž vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce bude Příkazník fakturovat Příkazci odměnu za plně i částečně 
vymožené Pohledávky, 
 

10. v případě ukončení Inkasní činnosti v jednotlivé Zakázce, případně u jednotlivě vymáhaných Pohledávek, předá 
v následujícím měsíci Příkazci závěrečnou zprávu, nebo tuto informaci zahrne do nejbližší následující zprávy souhrnné, 

 

11. při ukončení Inkasní činnosti na Zakázce a při ukončení Smlouvy Příkazník na pokyn Příkazce do 14-ti pracovních dnů vrátí 
veškeré podklady a jiné materiály Příkazce, nebo je skartuje. Toto ustanovení se nevztahuje na Pohledávky, ve kterých probíhá 
Inkasní činnost na základě dohody o splátkách dle bodu 2 odst. 5 Smlouvy či by došlo ke vzniku újmy nebo ohrožení dobré 
pověsti Smluvních stran. 
 
 

3.2. Příkazce je podle této Smlouvy zejména povinen: 

 
1. předávat Příkazníkovi podklady a jiné materiály týkající se Pohledávek včas, tj. zejména v předem dohodnuté lhůtě, tak 

aby byly Podklady kompletní a umožňovaly neomezený výkon Inkasní činnosti Příkazníka, 
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2. zajistit seznámení kontaktní osoby a minimálně jednoho dalšího zaměstnance Příkazníka se vznikem, zánikem a celkovým 
obsahem práv Příkazce a povinností Dlužníků, tj. s obsahem právních vztahů, ze kterých vznikají příslušné Předávané 
pohledávky, 

 

3. platit Příkazníkovi odměnu za podmínek stanovených v této Smlouvě případně dodatcích Smlouvy, odměnu hradit v době 
splatnosti (viz bod 4 odst. 3 Smlouvy) na Bankovní účet Příkazníka, 

 

4. v případě odůvodněné potřeby udělit Příkazníkovi plnou moc pro úkony a činnosti spojené s Inkasní činností, které nejsou 
obsahem Zmocnění v Příloze č. 1 této Smlouvy, to vše po předchozí dohodě s Příkazníkem, 

 

5. nejméně jednou za kalendářní měsíc souhrnně informovat Příkazníka o veškerých platbách došlých na Bankovní účet 
Příkazce ze strany Dlužníků, informovat o platbách odpovídajících úspěšně vymožené Pohledávce, nebo její části včetně 
příslušenství, tato povinnost Příkazci vzniká ode dne následujícího, kdy došlo k předání Zakázky, případně jednotlivé 
Pohledávky Příkazníkovi, 

 

6. na žádost Příkazníka poskytnout součinnost a reagovat na podněty a připomínky Příkazníka týkající se předmětu této 
Smlouvy. 

 

4. ODMĚNA A ÚHRADA NÁKLADŮ 

 
1. Příkazníkovi náleží za správu a vymáhání pohledávek Příkazce (Inkasní činnost) odměna, a to po připsání částky na 

Bankovní účet Příkazce či Příkazníka. Odměna se vypočítá z vymožené částky u jednotlivých Pohledávek a činí: 

A/ - 15 % z jistiny a příslušenství Pohledávky – předané do 180 dní po splatnosti včetně 

      B/ - 20 % z jistiny a příslušenství Pohledávky – předané od 181. dne po splatnosti 

   
2. Příkazník může inkasovat od Dlužníka administrativní poplatek nad rámec jistiny Pohledávky a úroků z prodlení, kdy tento 

poplatek bude odpovídat paušalizované náhradě nákladů Příkazce spojených s uplatněním pohledávky (poštovné, telefonní 
poplatky, apod.) a bude náležet Příkazníkovi ze 100 % jako odměna nad rámec odměny, kterou Příkazce uhradí, za 
vymožení jiných součástí pohledávky (zejména jistiny a úroku z prodlení) podle Smlouvy (viz odst. 1). 
 

3. Nestanoví-li tato Smlouva pro určité případy něco jiného, zahrnuje odměna veškeré náklady Příkazníka, které nutně 
a účelně vynaložil při Inkasní činnosti. 

 

4. Splatnost faktur činí 14 dnů. K odměně fakturované dle bodu 4 odst. 1. bude připočtena platná sazba daně z přidané 
hodnoty, odměna dle bodu 4 odst. 2 bude fakturována ve výši zahrnující platnou sazbu daně z přidané hodnoty. 
 

5. Příkazník má nárok na vyplacení odměny dle bodu 4 odst. 1. a 4 odst. 2. v době platnosti této Smlouvy, i v případě, kdy 
je částka ze strany Dlužníka uhrazena na Bankovní účet Příkazce či Příkazníka (dále jen „Bankovní účty“) po ukončení 
Inkasní činnosti na jednotlivé Zakázce, případně jednotlivé Pohledávce. 
 

6. Při výpovědi Smlouvy ze strany Příkazce má Příkazník nárok, aby mezi částky vymožené, tj. částky, z nichž se vypočítá 
jeho odměna, byly zahrnuty všechny částky, které na Bankovní účty Příkazníka byly poukázány v době 3 měsíců ode dne, 
kdy Smlouva pozbyla platnosti. O takovýchto platbách je Příkazce povinen Příkazníka informovat. 

 

7. Příkazník převede i po ukončení platnosti této Smlouvy veškeré platby Dlužníků Příkazci. Z takto předaných plateb náleží 
Příkazníkovi i po ukončení platnosti této Smlouvy odměna dle bodu 4 odst. 1 a bodu 4 odst. 2. 
 

8. V případě prodlení Příkazce s úhradou odměny Příkazníkovi, které je delší než jeden měsíc oproti termínu stanoveného dle 
bodu 4 odst. 3, je Příkazník oprávněn nárokovat si úrok z prodlení ve výši stanovené platnými obecně závaznými právními 
předpisy (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.), a to ode dne vzniku prodlení do zaplacení. 

 
 

5. OCHRANA OSOBNÍCH A CITLIVÝCH ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ PŘÍKAZNÍKEM 
 

 

1. Ochrana osobních a citlivých údajů a jejich zpracování se řídí samostatnou Smlouvou o zpracování osobních údajů, která 
je mezi Smluvními stranami uzavřena současně s touto Smlouvou. 
 
 

6. PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY 

 
6.1. Platnost a trvání Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu. 

 

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. 
 

3. Smlouva může být ukončena způsoby uvedenými v bodě 6.2. Ukončením Smlouvy provedeným jakýmkoliv způsobem 
určeným v ustanovení článku 6.2.1. a 6.2.2. není dotčena platnost ustanovení, z jejichž znění vyplývá, že Smluvní Strany 
projevily vůli, aby taková ustanovení zůstala platná i po ukončení smluvního vztahu. 
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6.2. Možnosti ukončení Smlouvy 

 
6.2.1. Výpověď 

 

a) Kterákoliv ze Smluvních stran této Smlouvy je oprávněna tuto Smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez 
udání důvodu písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní straně. Výpověď se může týkat také jen jednotlivé Zakázky. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a uplyne posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
výpověď doručena druhé Smluvní straně. Od účinnosti výpovědi Příkazník omezí Inkasní činnost u Předaných pohledávek 
na úkony nezbytně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy nebo k porušení dobré pověsti Smluvních stran nebo k 
zamezení vymožení Předaných pohledávek, zejména vymáhaných na základě uzavřené dohody o odložení platby 
s Dlužníkem dle bodu 2 odst. 5 Smlouvy. 

b) Příkazník písemně či elektronicky (DS) vypoví jednotlivou Zakázku, případně jednotlivou Pohledávku zejména v případě, 
kdy: 

i. Příkazce nepředá Příkazníkovi, a to ani do 15 dnů po výzvě Příkazníka, kompletní podklady, které má Příkazce 
k dispozici, a které jsou nutné k Inkasní činnosti, nebo 

ii. Příkazce předá Příkazníkovi k vymáhání Pohledávku, která v den předání neexistovala (např. zanikla uhrazením) 
a Příkazníkovi měla být tato skutečnost oznámena. 

 

Výpověď dle písm. b) je účinná okamžikem doručení Příkazci a Příkazník má nárok na 50% odměny, která by mu náležela 
v případě úspěšného vymožení Pohledávky. Příkazník provede vyúčtování a vystavit Příkazci fakturu či jiný daňový doklad. 

 
6.2.2 Dohoda Smluvních stran 

 

Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na ukončení této Smlouvy. 

 

7. MLČENLIVOST 
  

1. Smluvní strany se zavazují k poskytnutí svých interních dokumentů týkajících se plnění této smlouvy druhé straně bez 
zbytečného odkladu poté, co jsou o to důvodně požádány. Smluvní strana, které budou poskytnuty tyto dokumenty, se 
zavazuje k zachování mlčenlivosti o takto získaných informacích. Tyto informace a dokumenty může ta ze smluvních stran, 
které byly poskytnuty, použít jen k účelům plnění této smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o 
všech důvěrných skutečnostech, o nichž se dozví při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním. Povinnosti podle tohoto 
článku trvají i po ukončení účinnosti této smlouvy. Bez předchozího písemného souhlasu nesmějí být dokumenty či 
informace předané či získané v souladu s tímto článkem poskytnuty třetí smluvní straně, přičemž toto ustanovení se netýká 
těch třetích stran, které mají ze zákona právo tyto dokumenty nebo informace požadovat. Příkazník zaváže mlčenlivostí i 
své smluvní partnery nebo pracovníky, prostřednictvím kterých bude realizovat předmět této smlouvy a kteří budou s 
takovými informacemi a dokumenty přicházet do kontaktu. 
 

2. Smluvní strany se zavazují při provádění této smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení jejich zpracování. Příkazník bude osobní a citlivé 
údaje zabezpečeně uchovávat v elektronické nebo listinné formě s omezeným přístupem třetích osob. Tyto údaje bude 
chránit před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním; za tímto účelem přijme 
technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu jejich zpracování. Příkazník se zavazuje zajistit nejvyšší 
možný standard technického a organizačního zabezpečení a přenosu dat, jaké lze s ohledem na předmět této smlouvy a 
postavení smluvních stran důvodně požadovat. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré poznatky získané po dobu platnosti této smlouvy se považují za důvěrné a zavazují 
se o nich zachovávat mlčenlivost. Tato povinnost trvá i po ukončení trvání této smlouvy. 
 

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti a porušení zákona o ochraně osobních údajů se Příkazník zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý prokázaný případ porušení. Případný nárok Příkazce na náhradu škody není 
uhrazením smluvní pokuty dotčen. 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Příkazník je na základě ustanovení § 2 písm. e) z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu v registru smluv uveřejní HS ČR.  
 

3. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě podepsanými oběma 
Smluvními stranami. 

 

4. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy bude prohlášeno soudem nebo jiným příslušným orgánem za neplatné, neúčinné 
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nebo nevymahatelné, jsou Smluvní strany povinny nahradit takové ustanovení jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. Případná neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost kteréhokoliv 
ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost Smlouvy jako celku. 

 

5. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě Smlouvy mezi Smluvními 
stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Veškeré písemnosti dle této Smlouvy, musí být druhé Smluvní straně 
doručeny písemnou formou osobně nebo doporučeně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy nebo elektronicky (DS) 
Kontaktním osobám podle bodu 7 odst. 10 Smlouvy.  

 

6. Smluvní strany vyjadřují vůli, aby v případě pochybností byla písemnost považována za doručenou třetím dnem od 
odeslání.  
 

7. V případě, že se Smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor přátelsky, bude rozhodovat 
příslušný soud České republiky. Smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny soudem České republiky, jehož 
příslušnost bude určena dle sídla Příkazníka v době podání žaloby, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

 

8. Tato Smlouva se řídí právem České republiky, především občanským zákoníkem v platném a účinném znění a bude 
vykládána v souladu s právním řádem České republiky. 
 

9. Přílohou této smlouvy je kopie pojistné smlouvy Příkazníka s pojištěním odpovědnosti za škodu a pojištění podnikatelských 
rizik u společnosti Allianz pojišťovna, a.s., č. 503642134 (změna) ze dne 15.10.2020 a kopie Pojistky k pojistné smlouvě 
č. ……………. ze dne ……….  
 

10. Smluvní strany se dohodly, že na tuto Smlouvu se neužije ust. § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

11. Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. 
Každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis Smlouvy. 
 

12. Tato Smlouva nahrazuje veškerá smluvní ujednání a veškeré smlouvy, zejména předchozí příkazní/mandátní smlouvu 
a veškerá na ni navazující ujednání, existuje-li mezi Smluvními stranami taková platná a účinná smlouva k datu podpisu 
této Smlouvy. 
 
 

13. Kontaktními osobami pro řešení otázek spojených s touto Smlouvou jsou: 

 
Za Příkazníka:  Pavel Vaněk, tel: +420 773 005 139, e-mail: pavel.vanek@alektumgroup.com 

                     Jitka Sedláčková, tel: +420 607 671 521, e-mail: jitka.sedlackova@alektumgroup.com 

 

Za Příkazce: Ing. Jana Krytinářová, tel: +420 702 052 554, e-mail: krytinarova.jana@hscr.cz 

  JUDr. Magda Krytinarova, tel: +420 601 302 643, e-mail: krytinarova.magda@hscr.cz 

 

Za Příkazníka:      Za Příkazce: 

V Praze dne 4.11.2020                                                     V Praze dne 20.10.2020 

 

 

 

__________________________________________                 _________________________________________ 

Jitka Sedláčková, na základě plné moci     Patrik Jakl, ředitel 
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Zmocnění 
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