Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
58023 Havlíčkův Brod
Příkazní smlouva uzavřená

TEL: +420569478111
FAX: +420569421842
ve smyslu

Pan/í
bytem:

IČO: 00179230
DIČ: CZ 00179230

§ 2430 a násl. občanské zákoníku (z.č. 89/2012 Sb.)
r.č.:
přijata do PN dne:

(dále jen příkazce) a
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod, IČO 00179230
zastoupená podle Směrnice ředitele o nakládání s penězi, doklady a cennostmi
hospitalizovaných pacientů č.SmZ-021 zaměstnancem zmocněným k uzavírání příkazních smluv:
(dále jen příkazník)
uzavírají podle § 2430 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o správě finančních
prostředků příkazce v době jeho hospitalizace v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod.
I. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům, které bude příkazník jeho jménem
a na jeho účet podle této smlouvy vykonávat. Pokud je příkazce omezen ve svéprávnosti, je
příkazník vázán jeho pokyny v rozsahu odpovídajícím omezení; nad rámec omezení je vázán
pokyny zákonného zástupce nebo opatrovníka příkazce.
II. Příkazník bude po dobu ústavního léčení příkazce v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův
Brod obstarávat níže uvedené záležitosti, zejm. vykonávat činnosti a uskutečňovat platby
1

Bude přijímat veškeré finanční prostředky (důchody a jiné příjmy), které budou do
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod na jméno příkazce zaslány.

2.

Bude vykonávat veškerou činnost spojenou s prováděním plateb ve stanovených termínech
podle dispozic příkazce.

3

Bude uskutečňovat platby za služby poskytnuté příkazci během hospitalizace, které nejsou
kryty úhradami z veřejného zdravotního pojištění (např. holičské a pedikérské služby,
osobní nákupy); uskutečněné platby budou řádně vyúčtovány.

4

Na požádání příkazce (zákonného zástupce nebo opatrovníka) bude příkazník ve
čtvrtletních intervalech nebo při ukončení hospitalizace příkazce předávat příkazci
(zákonnému zástupci nebo opatrovníku) přehled o pohybu finančních prostředků na jeho
kontě.

III. Příkazník informuje: Služba osobních nákupů je zajišťována prostřednictvím společnosti
Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o., IČO 02268248. V rámci vyřizování nákupu příkazník
této společnosti předá seznam věcí k nákupu, jméno a příjmení příkazce a označení oddělení,
na kterém je příkazce hospitalizován. Společnost tyto údaje zpracovává za účelem vyřízení a
doručení nákupu a za účelem jeho úhrady. Některé služby poskytované v průběhu hospitalizace
(např. holičské a pedikérské služby) mohou být zajišťovány osobou, která není zaměstnancem
příkazníka. V případě objednání těchto služeb bude takové osobě předáno jméno a příjmení
příkazce a informace o tom, na kterém oddělení je hospitalizován.
IV. Příkazce se zavazuje:
1

Nejpozději v den ukončení hospitalizace uhradit z finančních prostředků na svém kontě
vedeném příkazníkem dluhy vzniklé během hospitalizace vůči příkazníkovi.

2

Požadovat vydání finančních prostředků a věcí svěřených do úschovy u příkazníka výhradně
v provozní době hlavní pokladny, tj. v pracovních dnech od 7:00 do 13:30 hodin.

V. Úroky, plynoucí z vázání finančních prostředků příkazce v bance (běžný účet), budou
připisovány na individuální účet příkazce po odečtení nutných nákladů spojených s výkonem
této smlouvy příkazníkem. Způsob kalkulace připsání úroků, snížených o výše uvedené
vynaložené náklady, se řídí platnou směrnicí ředitele nemocnice o nakládání s penězi,
doklady a cennostmi hospitalizovaných pacientů, která je k nahlédnutí na pracovišti
centrálního příjmu, u sociálních pracovnic a v účtárně soukromých peněz pacientů.
VI. Právní vztahy, z této smlouvy vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a
smlouva je vyjádřením jejich skutečné vůle.

V Havlíčkově Brodě dne
..........................
příkazce
..........................
zákonný zástupce příkazce
(jeli ustanoven)

..........................
příkazník

48630106

