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PRlKAZNI SMLOUVA 

SMLUVNÍ STRANY 

název: 
se sídlem: 
IČO: 

Institut umění - Divadelní ústav 
Celetná 17, 110 00 Praha 1 
00023205 

DIČ: CZ00023205 
zastoupený: Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou 

Bankovní spojení: 

(dále jen jako "příkazce") 

a 

název: Nemo & Selecta s.r.o. 
se sídlem: Politických vězňti 8, 11000, Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka6168 
IČO: 18622933 
DIČ: CZ18622933 
zastoupený: Ing.Tomášem Třebickým, jednatelem 
(dále jen jako "příkazník") 

uzavírají níže uvedeného dne, meslce a roku dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen "OZ") tuto 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU (dále jen "smlouvu") 

PREAMBULE 

Příkazník je vybraným dodavatelem (vítězem) ve veřejné zakázce "Nákup letenek a související 
služby' vyhlášené dne 19. 10. 2018 příkazcem jako zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky formou 
otevřeného řízení dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále také "ZZVl:'). 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje, že pro příkazce bude zajišťovat na jeho účet a jeho 
jménem následující služby: 
- Zajištění letenek pro služební cesty zaměstnancll a externích spolupracovníkll 
- Zajišťování letenek pro hosty a návštěvníky Pražského Quadriennale 
- Zařazení a Správu korporátních bonusových programll 

2. Příkazce se zavazuje uhradit příkazci za jeho činnost podle předchozího odstavce dále sjednanou 
úplatu, a to zpllsobem ve smlouvě dále uvedeným. 

II. 
Provádění smlouvy 
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1. Příkazník bude nakupovat cestovní služby na základě dílčích objednávek příkazce. Objednávka musí 
obsahovat: 

a) jméno cestujícího 

b) odletovou a příletovou destinaci, v případě přestupu preference trasy 

c) datum cesty a případné další časové požadavky nebo jiné požadavky, např. preferovaný dopravce 

d) maximální termín pro vystavení a doručení letenky 

2. Příkazce je povinen zaslat nabídku do 24 hodin od obdržení objednávky. 

3. Příkazník dodá na základě objednávky již konkrétní nabídku pro jednotlivé cestující. V nabídce budou 
uvedeny aktuální ceny, platnost nabídky a storno podmínky. Letenky budou nabízeny za oficiální 
publikované tarify jednotlivých leteckých společností s využitím všech speciálních cen, zlevněných 
tarifťl a možných slev, a to včetně nízkonákladových společností. 

4. Příkazce má právo vyžádat si více variant spojení pro lepší výběr nejvhodnějšího spojení. 

S. Příkazce má právo požadovat konzultace o jednotlivých spojeních. 

6. Příkazce se bude řídit pOdmínkami rezervace dodanými společně s rezervací (limity pro vytavení 
letenky, možnost storna, změny apod.) a všeobecnými přepravními podmínkami. 

7. Příkazce je povinen zařídit vystavení letenky a doručit ji ve Ihatě stanovené v objednávce. Úhrada 
ceny plnění dle této smlouvy není podmínkou pro vystavení a doručení letenky. 

8. Příkazník je povinen zařadit příkazce do korporátních bonusových programll a provádět kompletní 
správu těchto účta a čerpání bonusových letenek či dalších benefita. Příkazce nepožaduje incentivní 
smlouvy s dopravcem - tj. nepožaduje namísto volných letenek vyplacení finanční částky. V rámci této 
služby příkazník zejména: 

• Zajistí registraci do bonusového programu 

• Provede optimální rozložení jednotlivých programa 

• Informuje příkazce o možnosti koupit požadovanou letenku z bonusového programu 

• Podá žádost o poskytnutí letenky z bonusového programu, včetně vystavení u dopravce 

• Provede celkový report všech bonusových programa dle požadavkll příkazce 

• Možnost sledovat bonusový program on line, zasílání měsíčního podrobného výpisu e-mailem. 

III. 
Oprávněné osoby 

1. Příkazce je u příkazníka evidován pod jedinečným klientským číslem _ které je uváděno na 
všech dokladech vydávaných příkazníkem. 

2. Pro účely plnění dle této smlouvy budou příkazníkem určeni min. 2 agenti, kteří budou vyřizovat 
jednotlivé objednávky, tj. budou podávat konkrétní nabídky a současně budou kontaktními osobami 
pro účely této smlouvy. Agenti musí mít příslušné jazykové dovednosti (min. Advanced English - v 
písemné i mluvené formě). 

3. Kontaktní osobou pro účely této za příkazce paní e-mail: 

4. Za příkazce jsou oprávněny činit jednotlivé objednávky osoby uvedené v příloze č 1 této smlouvy. 
Tyto osoby však nejsou zmocněny k jednání, jenž by mělo za následek změnu této Smlouvy nebo 
jejího předmětu. Příkazce je oprávněn změnit tyto oprávněné osoby, je však povinen na takovou 
změnu příkazníka písemně upozornit. 

S. Příkazník je dále povinen pro účely této smlouvy poskytnout příkazci Nonstop asistenční službu za 
účelem možných konzultací. 

IV. 
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Cena za plnění 

1. Cena za poskytování služeb dle konkrétní objednávky bude vycházet z ceny letenek a poplatkll 
uvedených v článku IV. odst. 3 této smlouvy .. 

2. Příkazník výslovně prohlašuje a ujišťuje příkazce, že cena za dodávku služeb dle této smlouvy 
smlouvy již v sobě zahrnuje nejen veškeré režijní náklady příkazníka spojené s plněním dle této 
smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné plnění této z jeho strany. 

3. Mezi příkazcem a příkazníkem nejsou sjednány žádné pravidelné paušální platby ani poplatky za dobu 
trvání smlouvy (žádný druh paušálních plateb). Veškeré ceny budou účtovány pouze za provedení 
požadovaných služeb. Celková fakturovaná cena letenky vč. jejího zajištění pak bude zahrnovat 
pouze následující položky: 

- letecký tarif, stanovený leteckou společností 

- palivový příplatek, bezpečnostní poplatek, event. další obdobné poplatky, které stanovuje letecká 
společnost a jejichž výši není příkazník schopen ovlivnit 

- letištní taxy (stanoveny jednotlivými letišti, jejichž výši není příkazník schopen ovlivnit) 

- Transakční poplatek za vystavení 1 letenky ve výši 190,- Kč bez DPH 

4. Transakční poplatek představuje poplatek za rezervaci letenky, písemné potvrzení rezervace, 
konzultace, veškeré změny a případné zrušení rezervace letenky, vystavení a doručení letenky e
mailem. De facto služby "aU inclusive" tj. včetně poskytnutých konzultací. 

V. 
Platební podmínky 

1. Příkazník bude vystavovat účetní doklady (faktury), splňující požadavky platných právních předpisll 
dle skutečného čerpání služeb příkazcem, a to dle dohody s příkazcem bud' vždy zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc dle jednotlivých projektll, nebo vždy po předání letenek dle jednotlivých 
objednávek. Účetní doklady budou vystavovány v českém jazyce a v české měně, ve které budou 
také probíhat veškeré platby. 

2. Daňový doklad bude vystaven příkazníkem vždy nejdříve po převzetí celé bezchybné služby 
příkazcem. 

3. Daňový doklad musí obsahovat jedinečné klientské číslo a náležitosti řádného daňového dokladu 
podle příslušných právníCh předpisll, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o 
účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo 
nebude vystaven v souladu s touto smlouvou, je Příkazce oprávněn zaslat jej ve Ihlltě splatnosti zpět 
k doplnění příkazníkovi, aniž se dostane do prodlení se splatností; Ihllta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu příkazci. 

4. Splatnost daňového dokladu vystaveného příkazníkem je 30 kalendářních dní ode dne jeho doručení 
příkazci, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla příkazce. Zaplacením se pro 
účely této smlouvy rozumí den odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

S. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádné zálohy. 

VI. 
Podmínky storna služeb, sankce a vady plnění 

1. Rezervace mllže být zrušena bezplatně kdykoli před vystavením letenky. 

2. Pokud aplikovaný tarif umožňUje storno po vystavení letenek, uhradí příkazce stornopoplatky dle 
podmínek tarifu a požadavku letecké společnosti. Servisní poplatek je nevratný. 

3. Pokud aplikovaný tarif umožňuje změnu po vystavení letenek, uhradí příkazce poplatky za 
změnu/upgrade (dle podmínek tarifu a požadavku letecké společnosti) a dále servisní poplatek. 
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4. Na základě písemného oznámení storna letenky provede příkazník uplatnění refundace u letecké 
společnosti a po autorizaci refundace leteckou společností vystaví "opravný doklad" na účet příkazce 
na vratnou částku. 

5. V případě nedodržení termínu platnosti rezervace pro vystavení letenek ze strany příkazce nenese 
příkazník žádnou odpovědnost a rozdíl v tarifu (ceně) jde na vrub příkazce. 

VII. 
Kvalifikace, poddodavatelé, pOjištění 

1. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 

1.1. Příkazník a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy povinni splňovat 
kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění této smlouvy, které byly prokázány v 
zadávacím řízení. 

1.2. Příkazník je současně povinen po celou dobu trvání této smlouvy oznámit příkazci jakoukoliv 
změnu v rámci splnění kvalifikace, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal 
v rámci zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění 
kvalifikace, na straně příkazníka, popř. jeho poddodavatele, je příkazník povinen takovou 
změnu oznámit příkazci do 7 pracovních dnll, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji 
příkazník zjistil a do 10 pracovních dnll předložit příkazci příslušný doklad o splnění 
kvalifikace. 

1.3. Příkazník je povinen také na výzvu příkazce mimo výše uvedenou povinnost uvedenou 
v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace, a to do 10 
pracovních dnll ode dne doručení písemné výzvy ze strany příkazce. 

2. Poddodavatelé 

2.1. V příloze č. 2 této smlouvy (Seznam poddodavatelll) jsou specifikovány ty části předmětu 
plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli příkazníka. Změnu 
poddodavatele je příkazník oprávněn provést pouze se souhlasem příkazce. Příkazník je povinen 
jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit příkazci s tím, že tento 
poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tuto kvalifikaci 
splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující 
poddodavatele uvedeného v nabídce příkazník musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, 
bylo-Ii vyžadováno, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly příkazcem požadovány v zadávacích 
podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v pllvodní nabídce příkazník. O těchto 
skutečnostech příkazník za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních 
předpokladll. 

2.2. Příkazce je povinen se ve Ihlltě 7 pracovních dnll ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud příkazník předloží příkazci v rámci 
změny poddodavatele doklady požadované v tomto bodě smlouvy a příkazce se nevyjádří ve 
stanovené Ihlltě ke změně poddodavatele, má se za to, že příkazce se změnou na pozici 
poddodavatele souhlasí. 

3. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pOjištění odpovědnosti za škody zpllsobené Poskytovatelem třetí 
osobě v minimální výši 1.000.000,-Kč. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této Smlouvy, aniž by k 
ní musela být přiložena. Příkazník je povinen udržovat pOjištění v platnosti minimálně v rozsahu 
požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Příkazník je povinen předložit 
originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dle této Smlouvy do tří (3) dnll od obdržení písemné 
výzvy příkazce. Pokud by v dllsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku 
pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v 
pOjištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti pllvodnímu stavu, je 
příkazník povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v 
tomto ustanovení. Pro případ porušení povinnosti Poskytovatele udržovat pOjištění odpovědnosti za 
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škody zpllsobené třetí osobě po celou dobu trvání Smlouvy sjednávají strany této Smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

VIII. 
Trvání a ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Tento smluvní vztah mllže být ukončen před jeho uplynutím písemnou dohodou nebo písemnou 
výpovědí jedné ze smluvních stran. 

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědět tuto smlouvu bez udání dllvodu. Výpovědní doba činí 
v případě příkazce 2 měsíce a v případě příkazníka 6 měsícll. Výpovědní Ihllta začíná běžet prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 

4. Po dobu běhu výpovědní Ihllty je příkazce povinen obstarávat záležitosti dle této smlouvy. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém 
účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. 

2. Případné spory obou smluvních stran se budou přednostně řešit dohodou. 

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající občanským 
zákoníkem v platném znění. 

4. Veškeré doplňky a změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a 
to formou prllběžně číslovaných dodatkll k této smlouvě. 

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu s tím, že každý z účastníkll 
smlouvy obdrží po jednom. 

6. Účastníci smlouvy souhlasně prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetli, že její obsah je srozumitelný a 
určitý a že jim nejsou známy žádné dllvody, pro které by tato smlouva nemohla být uzavřena a 
závazky z ní řádně splněny nebo které by zp1lsobovaly neplatnost této smlouvy. 

7. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné v1lle souhlasí, 
připojují obě smluvní strany své podpisy. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a 
účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění zajistí příkazce. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha Č. 1 - Seznam oprávněných pracovníkU příkazce 
Příloha Č. 2 - Seznam poddodavatelU 

V Praze dne ........ 201.. . 

Institut umění - Divadelní ústav 
Ing. Pavla Petrová, ředitelka 
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V Praze ... dne 4.12. 2018 

ing.Tomáš Třebický 
jednatel 



Příloha č.l Příkazní smlouvy mezi Institut umění- Divadelní ústav ( příkazce) a Nemo & 
Selecta s.r.o. (příkazník) 

Seznam oprávněných pracovníka příkazce 



Pň70ha Č. 3 Zadávací dokumentace 

SEZNAM PODDODAVATELO I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ I 

1. Název veřejné zakázky 

"Nákup letenek a související služby" 

2. Účastník zadávaciho Mzení 

Obchodní firma I Název: Nemo & Selecta s.r.o. 

Sídlo I místo podnikání: Politických vězňO 8, 110 00 Praha 1 

IČO: 

Právní forma: 

Varianta 2: "ÚZŘ" čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu 
poddodavateli 

Datum a podpis: ......... .... !.P..!.ff!. .. ?t!./.~ ........... . 
I 

TOH1V' Tlbe 'lrCet'1/ / 

1 

18622933 

s.r.o. 

•. 

veřejné zakázky 
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