
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

registrační číslo: ……………  

Uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

 

I.  

Smluvní strany  

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

(dále jen „příkazce“)  

 

a  

 

právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  

se sídlem ......................................................, PSČ .................  

zastoupená ..............................................................................  

zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  

 

(dále jen „příkazník“)  

 

tuto příkazní smlouvu, jak její znění dále následuje  

 

 

II.  

Předmět smlouvy  

 

1) Předmětem smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce dle jeho pokynů mimosoudní 

vymáhání a zaplacení pohledávek příkazce, které má jako věřitel vůči dlužníkům, kteří jsou 

uvedeni v seznamu, který je přílohou č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem smlouvy 

však nebudou pohledávky, které nelze věrohodně doložit a právně zdůvodnit.  

2) Sjednanou činnost bude příkazník vykonávat po podpisu této smlouvy a písemném udělení plné 

moci, která ho bude opravňovat k provádění všech úkonů vůči dlužníkovi jménem příkazce. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být příkazcem vypovězena ve smyslu ustanovení § 

2443 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) a příkazníkem dle ust. § 2440 občanského zákoníku.  

3)  Příkazce souhlasí s tím, aby dlužník platby poukazoval na účet příkazníka č. 

……………………..vedený u …………….. a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu příkazníka a 

nebo předáním finanční hotovosti příkazníkovi oproti vystavení pokladního dokladu.  

 

III.  

Závazky smluvních stran  

1)  Příkazce má tyto povinnosti:  



a) při podpisu této smlouvy předat příkazníkovi písemné doklady a podat informace, nezbytné k 

zajištění plnění předmětu dle této smlouvy  

b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost při zajišťování vlastní realizace zadaného 

předmětu plnění dle této smlouvy  

c) udělit příkazníkovi písemnou plnou moc, která bude nezbytná pro splnění závazků příkazníka a 

pro jednání s dlužníkem nebo i státními orgány  

d) zaplatit příkazníkovi odměnu, cenu za poskytované služby ve výši a za podmínek dále v této 

smlouvě sjednaných  

e) v případě, že v průběhu platnosti této smlouvy vstoupí příkazce v jednání s dlužníkem, který byl 

dle této smlouvy předán k vymáhání příkazníkovi, a toto jednání povede k uhrazení 

pohledávky, náleží příkazníkovi sjednaná odměna za každý takovýto případ v plné výši tak, 

jako by byla pohledávka vymožena příkazníkem. 

  

2)  Příkazník se zavazuje plnit tyto závazky:  

a) podrobně se seznámit s předanými písemnými dokumenty příkazce 

b) pravidelně po dobu realizace vymáhání pohledávky informovat příkazce o postupu prací a o 

přijímaných nezbytných opatřeních, minimálně jednou měsíčně anebo dle nutnosti  

c) záležitosti dle této smlouvy zajišťovat na profesionální úrovni osobně nebo svými pracovníky, 

jiných osob může použít pouze po předchozím souhlasu příkazce 

d) při plnění smlouvy je povinen příkazce upozorňovat na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly 

mít za následek újmu na právech příkazce 

e) je povinen oznámit příkazci bez zbytečných odkladů všechny skutečnosti, které zjistí při 

zařizování činností dle této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce 

f) ve vztahu ke třetím osobám je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

příkazce považuje za svůj předmět obchodního tajemství  

g) po ukončení své činnosti a splnění závazků dle této smlouvy písemným zápisem předat 

příkazci veškeré písemnosti a dokumentaci, kterou od něho převzal nebo při výkonu činnosti 

pro něj získal.  

 

IV.  

Odměna a platební podmínky  

 

1) Odměna za provedení sjednané činnosti se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši ……% z 

vymožené dlužné částky, ke které bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši, která bude 

příkazci (prostřednictvím příkazníka či napřímo) zaplacena dlužníkem na úhradu vymáhané 

pohledávky. 

2) Odměna je splatná na základě vyúčtování provedeného příkazníkem, které bude provedeno 

nejpozději do 3 dnů od obdržení byť i částečného plnění dlužníka na vymáhanou pohledávku. 

3) V případě, že plnění od dlužníka na vymáhanou pohledávku bude uhrazeno na účet příkazníka, 

je příkazník oprávněn z obdržených plateb od dlužníka na základě provedeného vyúčtování 

provést odpočet odměny ve stanovené výši dle odst. 1) tohoto článku (vč. DPH), přičemž tuto 

částku vč. DPH si ponechá jako smluvní odměnu za provedení příkazu a zbývající částku 

obdrženou od dlužníka, po odečtení této odměny, poukáže ve lhůtě 7mi dnů od obdržení plnění 

dlužníka na vymáhanou pohledávku na účet příkazce č. …………………………….. vedený u 

peněžního ústavu ……………….........................................................  

4) V případě, že plnění od dlužníka na vymáhanou pohledávku bude uhrazeno na účet příkazce, je 

povinen příkazce sdělit příkazníkovi do 3 dnů od obdržení takového plnění výši úhrady a na 

základě vyúčtování dle bodu 2) tohoto článku odměnu příkazníkovi uhradit. 

5) Smluvní strany se dohodly, že ve sjednané smluvní odměně jsou zahrnuty i nutné náklady 

příkazníka, a proto není oprávněn účtovat navíc žádné náklady, pokud tato smlouva nestanoví 

jinak nebo pokud nebude s příkazcem v průběhu účinnosti této smlouvy dohodnuto jinak. 

 

 



V.  

Ostatní ujednání  

 

1)  V případě, že příkazce předá příkazníkovi k vymáhání pohledávky a faktury, které byly dlužníkem 

uhrazeny již před podpisem této smlouvy, vzniká příkazníkovi nárok na uhrazení 50% z výše 

smluvní odměny, která by mu jinak příslušela.  

2)  Pokud příkazník v průběhu vymáhání pohledávky zjistí, že dlužník se nachází v úpadku či v 

likvidaci, nebo dlužník zemřel, zjistí příkazník, kdy byl vyhlášen úpadek, insolvenčního správce 

eventuálně likvidátora či správce dědictví a další důležité skutečnosti, které předá písemně 

příkazci. Za tyto služby příkazník vyúčtuje smluvní cenu ve výši 500,-Kč + 21% DPH za každou 

vymáhanou pohledávku.  

3)  Zjistí-li příkazník v průběhu vymáhajícího řízení dle této příkazní smlouvy, že je zde důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu, provede na základě písemné žádosti příkazce opatření ve 

smyslu ust. § 158 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení. Za tyto úkony náleží 

příkazníkovi odměna ve výši 500,-Kč + 21% DPH za každou vymáhanou pohledávku.  

4) Na základě písemně žádosti příkazce zajistí příkazník vypracování žaloby u advokáta (osoby 

zapsané v seznamu advokátů ČAK) za mimosmluvní odměnu stanovenou dle vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

VI.  

Závěrečná ujednání  

 

1)  Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se dále řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2)  Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

stran. 

3)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu; každá ze stran 

obdrží po jednom vyhotovení.  

4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5)  Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V …………………………, dne ……………….. 

 

 

příkazník      příkazce 

 

    XX.                          XY 

 

 

 

vlastnoruční podpis       vlastnoruční podpis  

titul, jméno, příjmení       titul, jméno, příjmení 

  



PLNÁ MOC 
 
Obchodní společnost 
 
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  
se sídlem ......................................................, PSČ .................  
zastoupená ..............................................................................  
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  
 
(dále jen „příkazce“ či „zmocnitel“) 
 
tímto zplnomocňuje 
 
 
právnická osoba / fyzická osoba...................., IČ / r.č..............  
se sídlem ......................................................, PSČ .................  
zastoupená ..............................................................................  
zapsaná v obchodním rejstříku ............................................  
 
(dále jen „příkazník“ či „zmocněnec“) 
 
 
aby příkazce 
 
zastupovala, vykonávala úkony, přijímala doručované písemnosti, podávala mimosoudní návrhy, 
podávala případně i trestní oznámení, podávala žádosti, vymáhala nároky, plnění nároků přijímala, 
jejich plnění potvrzovala ve věci mimosoudního vymáhání a zaplacení pohledávek příkazce, které má 
jako věřitel vůči dlužníkům dle příkazní smlouvy ze dne ________________. 
 
Tato plná moc je udělována v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku.  
 
 
Ve Zlíně dne   
 
 
 
 
_______________________ 
     
příkazce          
 
 
 
 
 
Zplnomocnění ve shora uvedeném rozsahu přijímám. 
 
Ve Zlíně dne  

 
 
 

_________________________ 
XX 
jednající jednatelem  


