Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace města Karlovy Vary

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
Občanský zákoník, mezi:

Klient – pan/paní
Občanský průkaz
Narozen/a
Trvalý pobyt
(dále jen příkazce na straně jedné)
a
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace, IČ 47701277, se sídlem Východní 621/16,
360 20 Karlovy Vary, zastoupené ředitelem Mgr. Milanem Martinkem
(dále jen příkazník na straně druhé)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.1 Touto příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce bude bezplatně
obstarávat záležitosti příkazce spojené se správou jeho finančních prostředků, a to po dobu
platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené dne ............ mezi
příkazcem na straně příjemce a příkazníkem na straně poskytovatele (dále jen
Poskytovatelská smlouva) v Domově důchodců Stará Role (dále jen Domov).
1.2 Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění závazků založených touto smlouvou,
potřebnou součinnost.

Článek II.
Povinnosti příkazníka
2.1

Smluvní strany se výslovně dohodly, že příkazník bude pro příkazce po dobu
specifikovanou výše v článku I. odst. 1.1. této smlouvy obstarávat tyto činnosti a platby:



přijímat a spravovat veškeré finanční prostředky, které budou zasílány do Domova na jméno
příkazce, a to zejména důchod



vykonávat veškerou činnost spojenou s realizací plateb, ke kterým je příkazce povinen, zejména
realizaci úhrad za poskytovanou službu v souladu s Poskytovatelskou smlouvou



vyplácet a spravovat minimální zákonný zůstatek příjmů v souladu s ustanovením § 73 odst. 3
zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách.



financovat nákupy, služby a doplatky za léčiva z minimálního zákonného zůstatku příjmů



předkládat příkazci přehled o pohybech jeho finančních prostředků nejméně 1krát za šest měsíců
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k okamžiku zániku této smlouvy provést vyúčtování svěřených prostředků a předložit je příkazci
2.2

Příkazník se zavazuje záležitosti příkazce řádně obstarávat a postupovat při tom poctivě,
pečlivě a s odbornou péčí, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha
obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou
příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny
příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé
zájmy příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v
zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce
pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
příkazce trvá.
Článek III.
Zánik příkazní smlouvy

3.1

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tato smlouva může být písemně vypovězena
kteroukoli ze stran s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé straně. Bezodkladně po
doručení výpovědi je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit příkazci
veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně
příkazce. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2443 a ustanovení § 2440
odst. 1 Občanského zákoníku.

3.2

Smlouva dále zaniká okamžikem zániku Poskytovatelské smlouvy.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
4.1

Adresami pro doručování jsou adresy účastníků této smlouvy uvedené v jejím záhlaví, po
vyřízení trvalého pobytu příkazce v zařízení příkazníka se stane doručovací adresou příkazce
adresa zařízení.

4.2

Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní
straně.

4.3

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami. Platnosti a účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma smluvními
stranami.

4.4

Tato smlouva byla uzavřena na základě zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku, a
veškeré záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

4.5

Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, zdánlivým
(nicotným) nebo nevymahatelným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy
obdobně podle § 576 Občanského zákoníku a tato skutečnost tak nebude mít vliv na platnost,
účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě nahradí
smluvní strany takové ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem
bude nejvíce blížit obsahu a účelu nahrazeného ustanovení, a to bez zbytečného odkladu po
požádání kterékoliv ze smluvních stran.
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4.6

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

4.7

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání smlouvy a po seznámení se s
jejím textem, se shodly na jejím obsahu ve všech bodech, a smlouvu uzavírají na základě své
pravé a svobodné vůle a porozuměly obsahu smlouvy. Smluvní strany dále potvrzují, že si
sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě
ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této
smlouvy.

Karlovy Vary dne …………….

----------------------------------------------

----------------------------------------------

Mgr. Milan Martinek,
ředitel za MZSS,p.o.
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