
Příkazní smlouva 

uzavřená podle § 2430 až 2444 Zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský Zákoník. V platném Znění, 
dále jen .občanský Zakonílš“ 

Příkaznílš: HZCOnSult S.r.o. 
Společnost Zapsaná v obchodníın rejstříku vedeném l\/Ičstskýın soudem V 
Praze, oddíl C. vložka 62248 

síˇdlo: KOC. Koclaıˇıskžı 46. l00 l0 Praha l0 
ICIˇ 25699032 
DIC: CZ25699032 
Zastoupený: jednatelem společnost 
Bankovní spojení: l975034379/0800. Ceská spořitelna. a.s.

a 

Pří l<aZcc: 

Sídlo: 

Psyclıiatriclšá nemocnice v Dobřanech 
l>říspč\/ková organizace 
Ustavní ul.. 334 41 Dobřany 

ıćzy 00669792 
DIC: CZ00669792 
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I. 

Uvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují. že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit Závazky 
v ní obsažené. a Že splňují veškeré podmínky a požadavlšy stanovené Zákonem a touto 
smlouvou. 

Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat S řádnou odbornou péčí 
a chránit Zájmy příkazee podle svých nejlepších profesních Znalostí a schopností. 

Il. 

Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce obstara kompletní Zpracování daňových přiznání 
k dani Z příjmů právnických osob přílšaxce za roky 202] a 2022 ajejieh elektronicka podání 
místně příslušnému lˇınančnímu úřadu na Zžıkladč udělené plne' moci nejpozději v teı`ınínu 
stanoveného platnou legislativou lš podání uvedeného daňového přiznání (tj. nejpo'/.ději do 
l. 7. 2022. resp. l. 7. 2023). a to podle podkladů a instrulšcí. které předá příkazce 
příkaznílšovi. Příkazník se též zavazuje zastupovat příkazce v daňovém řízení daně Z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období let 2021 a 2022.
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V rámci odıněny za zpı`acování DPPO 2021 a 2022 bude uskutečněna minimálně jedna 
pracovní cesta odpovědného pracovníka příkazníka v každéın předmětném období (tzn. V 
době trvání této sınlouvy) do sídla příkazee za účeleın poznání problematiky. konzultací 
S hlavní účetní a dílčí kontroly účetní agendy Z hlediska DPPO a případných souvisejících 
problematických okruhů. 

Příkazce předá příkazníkovi podkladové materiály pro zpracování daňového přiznání 
v písemné i elektronické podobě nejpozději do 30. 4. 2022. resp. 30. 4. 2023. 

III. 

Odměna 

Příkazníkovi přísluší za provedení čiımostí podle článku Il. této smlouvy odměna ve výši 
50.000.00 Kč bez DPH za každé přiznání. Příkazník je plátce DPH. k výsledné ceně bude 
přiřazená DPH v platné zákonné výši. 

Celková odıněna je splatná na základě faktury (konečného vyúčtování. resp. daňového 
dokladu), kterou příkazník vystaví nejpozději do deseti dnů po zpracování a podání každého 
daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob místně příslušnému finančnímu úřadu 
v řádném termínu. 

Splatnost faktury činí 14 dnů od data jejího předání (doručení) příkazci. Zálohy na předınět 
sınlouvy nejsou povoleny. 

V odıněně dle čl. Ill. odst. l této sınlouvy jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady 
příkazníka, zejme'na náhrady za administrativní práce. poplatky spojům, jízdné. využívání 
výpočetní techniky, software. informačních databází, pojištění apod. 

IV. 
Práva a povinnosti příkazníka 

Příkazník je povinen záležitost speciíˇıkovanou v čl. II této sınlouvy obstarat včas a osobně. 

Příkazník je povinen jednat při obstaı`ávaní záležitostí pro příkazee podle svých schopností 
a znalostí. Příkazník bude postupovat podle pokynů daných příkazcem. Od těchto pokynů se 
může odchýlit pouze v případě, že by to bylo nezbytné v zájmu příkazee a nebylo by možné 
včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen písemně oznámit příkazci všechny okolnosti, 
které zjistil při zařizování záležitostí ajež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazee. 

Pokud se příkazník odchýlí od pokynů příkazee a nepůjde O situaci uvedenou v odst. 2 větě 
třetí tohoto článku. odpovídá příkazník za škodu, která tímto příkazci vznikne. 

Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost bezodkladně do 10 pracovních dní 
od doručení Žádosti zprávu O postupu obstarávání záležitosti a převést na příkazee všechen 
užitek z provedeného úkolu. Po obstarání záležitosti předloží příkazník příkazci vyúčtování.
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Plnění bude příkazníkem poskytnuto v českém jazyce, V souladu S právními předpisy 
platnými V CR. 

Příkazník neodpovídá za závady, které vznikly na základě chybných, neúplných 
nebo nepřesných údajů příkazce. 

Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech. o kterých se dozvěděl 
v souvislostí S obstaráváním záležitostí příkazce, a to za podmínek stanovených 
z. č. 523/1992 Sb. O daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR V platněın znění, 
dále jen „zákon O daňovém poradenství" či pozdějším právním předpisem tento předpis 
nahrazující. a to bez časového oınezení. V případě porušení této povinnosti si Smluvní Stı`any 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti, kterou je povinen hradit příkazník príkazcí. 

Příkazník prohlašuje, že před dnem nabytí účinnosti této smlouvy uzavřel s pojišťovnou 
se sídlem na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti příkazníka za škodu vzniklou v souvislosti S poskytováním plnění podle této 
smlouvy, a to s limitem pojistného plnění nejméně V částce l .000.000.00 Kč zjedné pojistné 
události. Příkazník se zavazuje kdykoliv na požádání příkazce bezodkladně, nejpozději však 
do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy příkazce. předložit příkazci certifikát 
pojišťovny prokazující účinnost příslušné pojistné smlouvy. O změnách týkajících 
se pojištění odpovědnosti za škodu podle tohoto odstavce má příkazník povinnost příkazce 
informovat, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od uskutečnění změny. Příkazník 
se zavazuje. že pojistná sınlouva zůstane v účinnosti v rozsahu dle věty první tohoto 
ustanovení po celou dobu účinnosti této smlouvy. V případě, že příkazník poruší kteroukoliv 
z povinností sjednaných v tomto odstavci, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

V. 
Práva a povinnosti příkazce 
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Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi dle termínů uvedených V čl. ll odst. 
smlouvy všechny podklady. informace a materiály, které mohou být příkazníkem 
dostatečným časovým předstihem upřesňovány a jsou nezbytné pro úspěšné splnění 
předmětu této smlouvy. 

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi písemně potřebnou plnou moc k uskutečnění 
ı`ávních 'ednání v ří adech, kd / to Zákon v žadu'e. P J P P ) Y .l 

VI. 
Odpovědnost za škodu 

Příkazník odpovídá příkazci za správnost všech plnění dle předmětu této smlouvy 
a za porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními 
předpisy. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou způsobí vadným plněním předmětu 
této smlouvy. 
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Příkazník neodpovídá za škodu. která vznikla příkazci tím, že příkazník postupoval podle 
nesprávných pokynů příkazce. pokud příkazce na takových pokynech trval i přes píscınné 
upozornění příkazníka, např. na rozpor S právníıní předpisy. Příkazník neodpovídá za Škodu. 
která vznikla na základě chybných, neúplných nebo nepřesných údajů příkazce. 

Vll. 
Doba trvání smlouvy 

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění předınětu Sınlouvy sjednaného 
v čl. II této Smlouvy, tj. do l. 7. 2023. 

Smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran. 

Příkazce může sınlouvu kdykoli vypovčdčt i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba 
je 1 měsíc a počíná běžet prvého dne měsíce následu_jícího po doručení výpovědi. Právo 
příkazce odstoupit od sınlouvy zdůvodů ujcdnaných ve sınlouvě či stanovených 
V občanskéın zákoníku není nijak dotčeno. 

Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze Z důvodů stanovených zákoneın o 
daňovém poradenství. či z důvodů stanovených pozdějšíın právníın předpisem tento zákon 
nahrazující. V tomto případě je příkazník povinen Lıčinit veškeré neodkladné úkony a 
písemně upozornit příkazce na opatření. které je nezbytné učinit, aby se zabránilo vzniku 
škod. Uvedené platí obdobně pro případ. že příkazník využije svého práva tuto sınlouvu 
vypovědět, a to nejpozději do 30. 4. 2022. resp. 30. 4. 2023. 

Vlll. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

Votázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních Stı`an řídí 

ustanoveními příslušných právních předpisů Ceské republiky, zejména občanským 
zákoníkeın a zákonem O daňovém poradenství. 

Tuto sınlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky zní vyplývající. Kvitance 
za částečné plnění a vı`acení dlužních úpisů S účinky kvitance se vylučují. 

Použití § 577 občanského zákoníku se vylučuje. Určení množstevního. časového. úzcınního 
nebojiného rozsahu ve sınlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud 
není oprávněn do sınlouvy jakkoli zasahovat. 

Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doı`učený druhé sınluvní 
straně této sınlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Sınluvní strany V záhlaví 
této sınlouvy. V případě pochybností se má za to. že písemnost zaslaná doporučenou 
poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání píseınnosti.
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(›. l)í`íl\“z1/.níl\' hcrc na vCLlOmí_ žu pnláuvl [žilo smlOu\ˇu splní '/.ıil\'i›nnú pıˇ`QLlpUl\'lııLlv pro Lıvcí`cjnČní 
v iˇcgisIı`iı smluv. huilc Lı\'cıˇ`cjıìČı1;ı v ı`c‹__'islı`u sınluv illc /_. C. 3-ll)/2015 Sb.. O ̌ /.vlzišlníclì 

p‹›‹lınínl\ˇz'ıch L'ıČinni›sli nČláicı`_\'“clı smluv. iı\1ˇcıˇL`jıˇ1i›\ı'1ıíí ıC`L`ln‹› smluv“ Lı O ı`c‹_ıisu`u smluv (7,ı'ıl\ˇ0n 
O iˇcgislriı smluv). Smlu\'nís1ı`un_\ sc Llolmflllv. 7.0 v lıil\'O\ˇCin pi`ípuLlC` Lı\ˇci`c_iıìC`ıíí lćlo smlouvy 
v i`cgisu`u smluv /ııjislí pí`íl<z1/cc. 

7. \/'cŠl\'cı`ć /.mčnv Li álOLluil<_v létu smlouvv musí lıýi v písemné puhlubč. na Ićżc listině 
poılcpsfııív Olvćınıı smluvními slrıınıımi ıı cliı`i›n0lO‹__›icl<_\' OČísl«›\iL'ııí_\`. 

8. 'lıuo smlouvu nLılı_\'“\'ıi plzunusli Li L'ıCinnOsii nlncm jcjílìo pmlpisu Olıćınu smluvními suzınıımi. 

<)_ Smluvní suun) pıvlílıısiıjí. kc si smlouvu ı"z'ıLlııČ pıˇ`cCcıl_v. s cclvın jejím Ulvszilıcın sniılılusí 
Li na álulázı/. ıolío. 70 scjøúlıiíı O pı`n_ic\'_lc›jic|i s\ˇ‹›l70ilı“ıć ıı \ˇı'ı7.nć vulc. pıˇ`ipOjulí své poilpisv. 

18.11.2021 5.11.2021 

V Przı/.c ılnc // 244 7 \/ˇ l)i›bí`zııíccl1 vlnu 
/"__-/” Č' 7
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