
Příkazní smlouva 
  

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 

 

Článek 1 

Strany smlouvy 

XYZ 

 

 

 

 (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 

KFD makléři s.r.o. 

Sídlem. Staré Místo 68, 506 01 jičín 

IČ: 26000725, DIČ:CZ26000725 

Bankovní účet č.: 27-3207900237/0100 

Zastoupený: Ing. Petrem Doulem, jednatelem společnosti 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 19111 

(dále jen „příkazník“) 

 

Článek 2 

 

Strany této smlouvy se na základě úplného a vzájemného konsensu o všech níže uvedených 

ustanoveních dohodly na této příkazní smlouvě: 

 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

 

Příkazník se zavazuje, že pro příkazníka zařídí následující záležitost: posouzení a odborné 

vyhodnocení možnosti příkazce získat odmítnuté pojistné plnění jako náhradu škody, která 

příkazcovi vznikla při škodní události dne………………., ke které došlo 

v …………………………. Jedná se o škodní událost vedenou u ………………….pojišťovny 

a.s. pod číslem ………………... Příkazník je oprávněn jednat s odpovědnou pojišťovnou za 

účelem získání pojistného plnění. 

 

Článek 4 

Povinnosti příkazníka v souvislosti se zařizováním záležitosti 

 

4.1. Příkazník je při zařizování záležitosti povinen: 

 

a) postupovat s náležitou odbornou péčí 

b) vykonávat činnost dle ustanovení čl. 3 této smlouvy v souladu s pokyny příkazce, ať 

výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být 

zařízením záležitosti dosaženo 

c) oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou 

mít vliv na změnu pokynů příkazce; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení 



příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů příkazce tak, aby bylo možno 

zařídit záležitost a dosáhnout účelu této smlouvy 

 

4.2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné při zařizování 

záležitosti, je povinen na toto příkazce upozornit, nejpozději do tří pracovních dnů od 

obdržení pokynu příkazce. 

 

4.3. Příkazník je povinen zachovávat úplnou mlčenlivost o všech skutečnostech vyplývajících 

z této smlouvy 

 

4.4. Příkazník je povinen pravidelně informovat příkazce o postupu vyřizování záležitosti, 

minimálně jedenkrát za dva týdny, a to formou písemné zprávy (možno i v el. podobě). 

 

4.5. Pojistné plnění od pojišťovny bude hrazeno na účet příkazníka. Podklady pro vyřízení 

záležitosti mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran uloženy u příkazníka. 

V takovém případě je příkazník povinen předat po vyřízení záležitosti všechny podklady 

zpět příkazci, a to nejpozději do 15 dní ode dne vyřízení záležitosti. 

 

       Článek 5 

Pověření třetí osoby 

 

Příkazník je povinen zařídit záležitost osobně, popřípadě pověřit třetí osobu, na níž se taktéž 

vztahuje ustanovení čl. 4 odst. 4.3. Příkazník je povinen vždy předem písemně informovat 

příkazníka o pověření třetí osoby k zařízení jeho záležitosti. 

 

Článek 6 

Plná moc 

 

Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku příkazce. 

Tato plná moc je přílohou č. 1 k této smlouvě. 

 

Článek 7 

Povinnosti příkazce 

 

7.1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré doklady a informace v listinné nebo 

elektronické podobě, jež jsou nutné k zařízení předmětu smlouvy. Po dohodě smluvních stran 

mohou být tyto doklady předány buď v originále, nebo v kopii. Zároveň se příkazce zavazuje 

nesdělovat informace a nepředávat podklady související s předmětem smlouvy třetím osobám. 

 

7.2. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 

vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy, a to na základě písemné výzvy (i 

v elektronické podobě). 

 

7.3. Příkazce se zavazuje zachovávat úplnou mlčenlivost o všech skutečnostech vyplývající 

z této smlouvy. 

 

 

 

 

 



Článek 8 

Odměna pro příkazníka 

 

8.1. Příkazník má nárok na odměnu za svou činnost pro příkazce. Odměna je stanovena ve 

výši …. % z celkového pojistného plnění, které bylo pojistitelem vyplaceno.  

 

8.2. Pojistné plnění je vždy zásadně zasíláno na bankovní účet příkazníka. Po jeho obdržení je 

příkazník povinen pojistné plnění nejpozději do tří dnů odeslat na účet příkazce. Odeslané 

pojistné plnění na příkazcův účet bude nižší o odměnu uvedenou v 8.1. Na částku odměny 

bude vystavena faktura a zápočet mezi pojistným plněním a odměnou.  

Stane-li se, že pojistné plnění nebude zasláno na účet příkazníka, přičemž bude zasláno na 

účet příkazce, či na jiný účet sdělený příkazcem pojistiteli, nebo existence účtu vyplývá ze 

smluvních vztahů (např. vinkulace), je příkazce povinen odeslat odměnu nejpozději do tří dnů 

na účet příkazníka od doby, kdy pojistné plnění bylo prvně připsáno na účet odlišný od účtu 

příkazníka. To platí i pro situace, kdy příkazník obdrží plnění přímo v hotovosti, nebo mu 

bude zasláno poštovní poukázkou, či ho získá jinak. 

 

8.3. V případě, že pojistné plnění nebude vyplaceno, nebo bude vyplaceno z části, a to 

z důvodu naplnění alespoň jednoho z bodů a) až f), se smluvní stany dohodly, že příkazníkovi 

vzniknul nárok na odměnu ve výši 2 000,-Kč /dva tisíce korun českých/ na pokrytí 

administrativních a jiných nákladů. Příkazce se zavazuje uhradit ji bez zbytečného odkladu na 

základě faktury, vystavené příkazníkem.    

a)      Příkazce sdělil (ústně, písemně nebo jinak) příkazníkovi nepravdivé údaje o 

vzniku a souvisejících okolnostech škody; 

b)      Příkazce zamlčel podstatné údaje, informace či jiné důležité souvislosti 

vztahující se k předmětu smlouvy, a to i tehdy nebyl-li na ně učiněn ze strany 

příkazníka dotaz; 

c)      Příkazce uzavřel dohodu s pojistitelem bez písemného souhlasu příkazníka; 

d)      Příkazce řeší škodu, bez písemného souhlasu příkazníka, s dalšími subjekty 

(např. právník, jiný pojišťovací makléř, jinými fyzickými nebo právnickými 

osobami); 

e)      Příkazce vypověděl tuto smlouvu dle článku 10. odstavce 10.3. 

f)      Podáním žaloby na pojišťovnu k příslušnému soudu. 

 

8.4. K výši odměny bude připočtena daň z přidané hodnoty. 

 

 

Článek 9 

Náhrada nákladů 

 

Příkazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním jeho závazků z této smlouvy 

vyplývajících. Smluvní strany výslovně stanoví, že veškeré náklady příkazníka jsou pokryty 

jeho odměnou v souladu s ustanovením čl. 8 této smlouvy. 

 

Článek 10 

Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy 

 

10.1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu. 

 

10.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 



 

10.3. Tuto smlouvu může ukončit kterákoli ze smluvních stran písemnou výpovědí bez 

uvedení důvodu, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne 

měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 

10.4. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou smluvních stran. 

 

10.5. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího 

podstatného porušení opačnou smluvní stranou.  

10.6.   Tato smlouva zaniká: 

a)  dnem získání pojistného plnění v souladu s čl. 8. odstavce 8.2., nebo 

b)    dnem vyplacení odměny v souladu s čl. 8. odstavce 8.3. této smlouvy, nebo     

c)    dnem podání žaloby na pojišťovnu k příslušnému soudu prostřednictvím 

advokátní kanceláře (její výběr musí příkazce i příkazník písemně schválit) 

 

Článek 11 

Písemná forma, změny, jiná ujednání 

 

11.1. Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny tohoto 

ustanovení je možno učinit jen písemně, a to na základě úplného a vzájemného konsensu obou 

smluvních stran. 

 

11.2. Veškerá předchozí, ať již písemná či ústní jednání mezi stranami této smlouvy, týkající 

se předmětu této smlouvy, pozbývají touto smlouvou účinnosti. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, všechna oznámení budou předána písemně na adresu, 

která je uvedena v záhlaví smlouvy. Oznámení budou předána osobně, zasílána doporučenou 

poštou či na doručenku, nebo e-mailem. Den účinnosti jakéhokoliv právního úkonu činěného 

v souvislosti s touto smlouvou je den převzetí oznámení adresátem a pokud nebyl adresát 

zastižen na uvedené adrese či si zásilku nevyzvedl, třetí den úložní lhůty na poště, která měla 

zásilku doručit, i když se adresát o uložení nedozvěděl. 

 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

 

 

 

V Jičíně, dne ……………     V Jičíně, dne …………. 

 

 

………………………………………                                  ………………………………….. 

Příkazce       Příkazník 

                   Ing. Petr Doule 

 

 

 



 

                           P L N Á    M O C 

 

 
Já níže podepsaný: 

                     

(dále jen zmocnitel) 

 

 

zmocňuji 

 

 

pojišťovacího makléře: 

KFD makléři s.r.o., Staré Místo 68, 506 01 Jičín, IČO: 26000725, 

zastoupeného: Ing. Petrem Doulem, jednatelem společnosti 

 

(dále jen zmocněnec) 

 

 

aby mne zastupoval při jednání s ……… pojišťovnou a.s., za účelem vyřešení škodní/pojistné 

události č. …………….., a ke všem úkonům, které s ní souvisí a uplatňoval za mne nároky 

z pojištění. 

 

Tato plná moc neplatí pro jednání před soudy a správními úřady a platí do odvolání nebo do 

doby, kdy bude nahrazena (okamžikem doručení pojišťovně) novou plnou mocí. 

 

 

 

 

 

V …………, dne …….. 2020  

                                                                                       ………………………………………. 

                                                                                                                      podpis zmocnitele 

 

 

Zmocnění přijímám: 

 

 

 

V Jičíně, dne ………… 2020 

                                                                                        ……………………………………….. 

                                              podpis zmocněnce 

 

 


	P L N Á    M O C

