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Příkazní smlouva  
o zajištění poradenství v oblasti účetnictví  

 

uzavřená podle ust.§ 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 

 

Smluvní strany 

 

Městská část Praha–Dolní Chabry 

se sídlem: Hrušovanské nám. 235/5,  

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry 

IČO: 00231274 

zastoupená: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou 

 

(dále jen „Příkazce“) 

 

a 

 

Ing. Anna Duchková 

se sídlem: Zářijová 1107/14,  

182 00 Praha 8 - Ďáblice 

IČO: 67791042 

 

(dále jen „Příkazník“) 

 

se dohodly na následující mandátní smlouvě 

 

Článek I 
 

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce, a to úplatné poradenství 

v oblasti účetnictví, rozpočtu, zpracování účetních závěrek, daňových oblastí a statistických 

hlášení. 

  

 

Článek II. 

 

Činnost Příkazníka podle čl. I spočívá buď v právních jednáních jménem Příkazce a na jeho 

účet na základě plné moci nebo v praktických činnostech, k nimž plné moci není potřeba. 

 

Příkazník je povinen neprodleně informovat Příkazce a vyžádat si zvláště jeho pokyny resp. 

plnou moc, jestliže je zapotřebí k zabezpečení výkonu práv a povinností Příkazníka. 

 

 

Článek III. 

 

Příkazník je povinen postupovat s odbornou péčí podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho 

zájmy. 
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V případě pochybnosti o obsahu pokynu je Příkazník povinen vyžádat si stanovisko Příkazce. 

Od jeho pokynu se může odchýlit jen tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Příkazce. 

Pověřenou osobou Příkazce pro účely této smlouvy je účetní úřadu Příkazce. 

 

 

Článek IV. 

 

Příkazník je povinen zajišťovat činnosti dle čl. I. v kvalitě a termínech dle zákona o účetnictví 

(z.č.563/1991 Sb. v platném znění), zákona o dani z příjmu (z.č. 586/1992 Sb. v platném 

znění) a pokynech Příkazce. 

 

 

Článek VI. 

 

Smluvní strany se dohodly na odměně 700 Kč/hod, splatné do 14 dnů na základě předložené 

faktury v měsíčním intervalu.  

 

Tato cena je cenou celkovou, tj. včetně DPH v případě, že se mandatář stane plátcem DPH. 

Součástí předložené faktury je i výkaz práce za příslušný měsíc. 

 

Článek VII. 

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a vchází v platnost dnem podpisu smlouvy. 

Účinnost této smlouvy počíná dnem 11. 9. 2020. 

 

Změny a doplňky této smlouvy mohou být pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

Smlouva se pořizuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

stejnopisu. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 

vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha – Dolní Chabry bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

V Praze dne   ...............     V Praze dne   ...............  
 

 

 

 

 

………………………………………             ……………………………………… 

   

Městská část Praha-Dolní Chabry     Ing. Anna Duchková 

 
 


