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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. 17/71200/03 
o poskytování konzultačních a poradenských služeb 

 
 

 
 
 
 
 
 

Příkazce :   Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu   
   se sídlem: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město 

IČ: 47609109, DIČ: CZ47609109, neplátce DPH 
zastoupená: Ing. Zdeňkou Fialovou, ředitelkou odboru stavební úřad 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, č. ú.: 1525 - 
001/0710 
na straně jedné dále jen jako „Příkazce“      

 
 

Příkazník:  Mgr. Beáta Dřízová, advokátka 
IČ: 04661524, DIČ CZ8356076773, neplátce DPH  
osvědčení České advokátní komory č. 16700 

 se sídlem: Na Baště sv. Jiří 7/258, 160 00 Praha 6 
 bankovní spojení: Unicredit Bank, č. ú. 2112709718/2700 
 na straně druhé dále jen jako „Příkazník“ 
 
 
 

 
po vzájemném ujištění, že nikomu z nich není známa žádná právní ani jiná překážka bránící 

takovému právnímu jednání mezi sebou níže uvedeného dne uzavírají tuto 
 

 PŘÍKAZNÍ SMLOUVU 
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „smlouva“) 
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I. 
Předmět smlouvy  

1.1.  Příkazník se na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených zavazuje poskytovat 
Příkazci konzultační a poradenské služby v souvislosti s aplikací Nařízení EU č. 347/2013, kterým 
se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě, včetně dalších činnosti vyplývající 
z Nařízení EU č. 347/2013. Jedná se zejména o tyto činnosti: 
- konzultace a poradenství při zpracování výzev k vyjádření k oznámení o PCI, vyjádření ke 

zralosti PCI, stanovení podrobného harmonogramu projektu, vyjádření ke koncepci účasti 
veřejnosti a vyjádření k návrhu dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby atd. 

- konzultace a poradenství při aktualizaci Metodického pokynu k postupu před podáním 
žádosti o povolení projektu společného zájmu 

- účast na kontrolních dnech s předkladateli projektů 
- konzultace a poradenství v souvislosti s Pilotním projektem EU č. 8587/16/ENER - 

implementace Nařízení č. 347/2013  
(dále jen „služby“).  
 

1.2.  Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi za služby poskytnuté na základě této smlouvy odměnu 
dle následujících ustanovení této smlouvy. 

 
1.3.  Příkazce udělí Příkazníkovi plnou moc odpovídajícího rozsahu ke všem právním jednáním, 

které bude Příkazník jménem a na účet Příkazce na základě této smlouvy činit.  

 
II. 

Oprávněné osoby 
 Příkazník je povinen plnit předmět této smlouvy osobně či prostřednictvím jiných advokátů, 
advokátních koncipientů, svých zaměstnanců nebo dalších vybraných odborníků. 

 
III. 

Platnost smlouvy 
3.1.  Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou do 15. 12. 2017. Tato smlouva bude 

rovněž ukončena dosažením celkové odměny dle čl. IV. odst. 4.3 této smlouvy ve výši 250.000,- 
Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH.  
  

3.2.  Příkazce může smlouvu kdykoliv z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu odvolat písemnou 
formou; odvolání nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o něm příkazník dověděl nebo mohl 
dovědět. 

 
3.3.  Příkazník může tuto smlouvu kdykoliv z jakéhokoliv důvodu vypovědět písemnou formou ve 

výpovědní době, která končí ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena.   

 
3.4.  Při ukončení smlouvy je příkazník vždy povinen upozornit Příkazce na opatření potřebná 

k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením činností 
souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy. Jestliže smlouvu vypověděl Příkazník 
a Příkazce nemůže učinit nezbytná opatření sám ani pomocí jiných osob, může Příkazce požádat 
Příkazníka, aby je učinil sám, a Příkazník je povinen tato opatření učinit.  

 
3.5.  Příkazník vrátí Příkazci veškeré doklady a písemnosti, jakož i jiné věci a předměty, poskytnuté 

mu v přímé souvislosti s výkonem činnosti, a to v případě odvolání smlouvy ze strany Příkazce do 
tří dnů od ukončení účinnosti této smlouvy a v ostatních případech ke dni ukončení smlouvy. 
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3.6.  Zanikne-li smlouva výpovědí či odstoupením, nahradí Příkazce Příkazníkovi přiměřenou část 
odměny odpovídající provedené práci, to však pouze za předpokladu, že předaná část plnění je 
pro Příkazce přínosem a je využitelná. 

 
3.7. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků 

z odpovědnosti za škodu, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ustanovení 
o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této smlouvy. 

 

 
IV. 

Odměna Příkazníka a platební podmínky 
4.1 Příkazníkovi náleží za poskytování služeb v souladu s touto smlouvou odměna dle hodinové 

sazby ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) bez DPH za každou hodinu 
poskytování jeho služeb. Celková odměna za poskytování služeb dle této smlouvy nepřesáhne po 
dobu plnění částku 250.000,-  Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH.  
 

4.2 Odměna uvedená v odst. 4.1 tohoto článku je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady na straně Příkazníka potřebné k poskytnutí služeb dle této smlouvy.  
 

4.3   Příkazce je povinen hradit sjednanou odměnu vždy nejpozději do třiceti (30) kalendářních 
dnů ode dne doručení příslušné faktury, a to bezhotovostně na účet Příkazníka 
č. 2112709718/2700. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je Příkazník oprávněn vystavit 
Příkazci fakturu na zaplacení odměny vždy nejdříve po uplynutí kalendářního měsíce, za který se 
odměna hradí. K faktuře bude připojen výkaz poskytnutých služeb odsouhlasený předem 
Příkazcem. Ve výkazu musí být uvedena specifikace Příkazníkem poskytnutých služeb a počet 
hodin poskytnutého plnění.  

 
4.4  Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 435 

občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura obsahovat zákonem 
a touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude obsahovat údaje chybné, je Příkazce 
oprávněn fakturu vrátit Příkazníkovi k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta 
splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené 
faktury.  

 
4.5 Zálohové platby Příkazce neposkytuje.  

 
V. 

Práva a povinnosti Příkazníka 
5.1.  Příkazník je povinen poskytovat služby podle čl. I. této smlouvy včas a řádně, dodržovat při 

poskytování právních služeb obecně závazné právní předpisy a chránit práva a  oprávněné zájmy 
Příkazce.  
 

5.2.  Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při poskytování 
služeb. K veškerým informacím a materiálům, které Příkazník při plnění této smlouvy získá, je 
Příkazník povinen přistupovat výhradně jako k interním materiálům Příkazce, které nebude bez 
jeho výslovného souhlasu předávat dalším osobám a které nebude publikovat ve veřejně 
přístupných informačních zdrojích. Povinnost Příkazníka zachovávat mlčenlivost dle tohoto 
odstavce platí jak po dobu plnění této smlouvy, tak i po ukončení trvání této smlouvy. Povinnosti 
zachování mlčenlivosti může Příkazníka zprostit jen Příkazce svým písemným prohlášením. 
Povinnost mlčenlivosti je Příkazník povinen zajistit ve stejném rozsahu i u všech osob, které při 
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plnění svých povinností dle této smlouvy použije, přičemž porušení povinnosti mlčenlivosti ze 
strany těchto osob se považuje za porušení mlčenlivosti ze strany Příkazníka. 

 
5.3.  Příkazník odpovídá za jím zaviněnou škodu či újmu vzniklou v souvislosti s  poskytováním 

služeb dle této smlouvy. V případě, že by v důsledku vadného plnění anebo prodlení s plněním 
závazků Příkazníka (zejména neupozornění Příkazce na nevhodnost jeho pokynů nebo jeho 
nečinnost, které by mohly mít za následek porušení obecně závazného předpisu nebo vznik 
škody), došlo ke vzniku škody či jiné újmě Příkazce, zavazuje se Příkazník uhradit tuto škodu či 
újmu Příkazci v plném rozsahu. Této odpovědnosti se Příkazník zprostí, jen prokáže-li, že škodě či 
újmě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě 
požadovat.  

 
5.4.   Příkazník prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

při poskytování právních služeb s pojistným krytím 3 mil. Kč. 
  
5.5.  Ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je Příkazník osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

 
VI. 

Práva a povinnosti Příkazce 
 Příkazce je povinen poskytnout Příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost a  informovat 
Příkazníka o všech věcech souvisejících s poskytovanými službami, pokud si Příkazník nemůže 
obstarat tyto informace, má-li je Příkazce k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí.  

 
 

 
VII. 

Smluvní pokuty 
7.1.   Pro případ nesplnění Příkazcova jednotlivého pokynu Příkazníkem, prodlení s plněním dle 

této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.2.      Pro případ porušení povinnosti dle čl. V. odst. 5.2 zachovávat mlčenlivost se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

7.3.      Pro případ porušení povinnosti dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy mít sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě se sjednává smluvní pokuta ve výši 20.000,-  Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých). 

7.4.      Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 
náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta 
týká, a to v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvní pokuty se 
započítává do výše škody či újmy, která má být uhrazena. 

7.5.     V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktury je Příkazník oprávněn účtovat Příkazci 
zákonný úrok z prodlení. 

7.6.     Smluvní pokuta nebo náhrada škody či újmy je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, 
kdy příkazník obdržel výzvu k úhradě. 
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VIII. 
Závěrečná ujednání 

8.1      Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran ve formě 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran 
na téže listině. 

8.2       Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva, jakož i právní vztahy jí založené, se řídí 
právem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 

8.3        V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení 
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od 
ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. 

8.4       Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou z nich. 

8.5      Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v   
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na 
profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění 
smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Příkazce. 

8.6       Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

8.7      Obě smluvní strany si celý text této smlouvy pozorně přečetly, úplně mu rozumějí a  
bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů smluvní strany stvrzují, 
že celý text této smlouvy věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, a že tato 
smlouva není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze 
smluvních stran. 

 
 
 
 
V Praze dne ……………… 2017    V Praze dne ………………. 2017 
jako Příkazce:      jako Příkazník: 
 
 
 
Česká republika – Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 
 
 
 
 
 
________________________________   _____________________________ 
 Ing. Zdeňka Fialová      Mgr. Beáta Dřízová  
     ředitelka odboru stavební úřad            advokátka 
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