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Právní
zpravodaj

Zajímají Vás
KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE?

Příkazní smlouva
OBSAH SERIÁLU:
Pojištění podnikatelských rizik
a povinná pojištění
č. 239
Povinnost podnikatele na úseku
hospodářské soutěže (dohody
narušující soutěž, nekalá soutěž –
možnosti obrany)"
č. 240
Práva průmyslového vlastnictví –
užitné vzory.
č. 241
Věcná práva k cizím věcem č. 242
Účet

č. 234

Akreditiv

č. 244

Inkaso

č. 245

Vyživovací povinnost

č. 246

Dnešní článek:
Příkazní smlouva

č. 247

Příští článek:
Proces otevírání obálek z pohledu
nového
zákona
o
zadávání
veřejných zakázek
č. 248

Příkazní smlouva je občanským zákoníkem řazena mezi smlouvy příkazního
typu vedle smlouvy o zprostředkování, komisionářské smlouvy, zasílatelské
smlouvy a smlouvy o obchodním zastoupení. Předmětem příkazní smlouvy je
závazek příkazníka dohodnutým způsobem osobně obstarávat záležitost
příkazce. Typickým příkladem příkazní smlouvy jsou smlouvy mezi advokátem
a klientem ohledně zastupování ve sporu či vyřízení jiné právní záležitosti.
S účinností nového občanského zákoníku došlo ke zrušení dvojkolejnosti právní
úpravy příkazní smlouvy v občanském a obchodním zákoníku a opuštění
obchodněprávního pojmu mandátní smlouvy.

Akreditiv

vzor

Předmětem smlouvy zpravidla není dosažení výsledku, ale výkon určité činnosti.
Odměna příkazníkovi totiž obecně náleží i v případě, kdy žádaný výsledek
nenastal, pokud příkazník zmaření výsledku nezpůsobil porušením svých
povinností. Nárok příkazníka na odměnu zůstává i v případě, kdy bylo
nedosažení výsledku způsobeno náhodou, ke které příkazník nedal podnět.
Příkazci náleží veškerý užitek, který příkazník z obstarané záležitosti získal.
Pokud příkazník obstarávající určitou záležitost vystupuje jako podnikatel, a je-li
o obstarání záležitosti požádán příkazcem spotřebitelem, má povinnost příkazce
vyrozumět, zda závazek k obstarání záležitosti přijímá. V opačném případě
odpovídá za škodu způsobenou opomenutím odpovědi.

S Asociací za novým právem…
bezpečně a pohodlně
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký
zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v
regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.
Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články.

Kontakt pro Vaše dotazy:

amsp@amsp.cz
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s SDA Legal advokátní kancelář.

