
PŘíKAZNí SMLOUVA 

-----... Institut uměni - Divadelni ústav 
se sídlem Celelná 17, 110 00 Praha 1 
IČ : 00023205 , 
Bankovní SDI1Ienl 
jednající Ing . Pavlou Petrovou, ředitelkou 

(dale jen jako " příkazce") 

a 

Mgr. Jan Petružela, Ph.D. 
se sídlem: Javornická 686, Rožnov pod Radhoštěm 75661 , 
IČ 87413361 DiČ : CZ7801065877 
(dále jen jako " příkazník" ) 

uzavírajf nlže uvedeného dne, měslce a roku, 
v souladu s ustanoven lm § 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

příkazní smlouvu: 

I. 
Předmět smlouvy 

1, Příkaznlk se na zakladě této smlouvy zavazuje , že bude pro příkaz ce vykonavat na jeho účet a 
jeho jménem funkci a práci šéfredaktora časopisu Divadelní revue. 

2. Činnost příkazníka uvedena v předchozím odstavci spočíva zejména v řízení činnosti redakce 
časopisu; akvizici textů a řízení procesu recenzního řízení textů; personální čínnosti; 
reprezentaci časop ísu (dále jen "obstarání záležitosti'') , 

3, Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za jeho činnost podle této smlouvy dale sjednanou 
úplatu, 

4, Příkazce je povinen předat příkaznikovi včas věci a informace, jež jsou nutné ke splnění příkazu a 
k obstaraní zaležitosti , a jimiž disponuje přikazce , 

5, Příkazník uděluje příkaze i ke všem činnostem podle této smlouvy, které spočívají v jednaní se 
třetími osobami, na jehož základě vznikne zavazek uzavřený jménem a na účet příkazce se třetí 
osobou, příslušnou plnou moc, Plna moc je obsažena v příloze této smlouvy. 

6, Obstarava-li přikazník zaležitost jako podnikatel , je povinen, byl-Ii o obstarání takové záležitosti 
požádan - dát příkazci bez zbytečného odkladu výslovně najevo, zda na sebe obstaráni 
záležitosti bere či nikoli. Pokud tak neučiní , je příkazník povinen nahradit škodu 11m způsobenou. 

II. 
Úplata a úhrada nutných nákladů příkazníka 

1, Příkazce se zavazuje zaplatit příkaznikovi za činnost řádně vykonanou podle této smlouvy 
celkovou úplatu ve výši Kč 192,000 (slovy sto devadesat dva tisíc korun českých). 

2, Úplata je splatná na zakladě faktury příkazníka (řádného daňového dokladu), v niž musí být 
přesně specifikovana činnost provaděná podle této smlouvy, a jejíž splatnost nesmi být kratší než 
patnact dnů od jejího doručení přlkazci. 

Úplata bude příkazníkovi placena nasledujícim způsobem : měsíčně na základě faktury (tj . 
celkem dvanact faktur za rok 2019) ve lhůtě splatnosti. 

3, Úhrada nutných nákladů příkazníka vzniklých v souvislosti s plněním příkazu je zahrnuta 
v sjednané úplatě. 



III. 
Práva a povinnosti přlkaznika 

1. Přfkaznfk bude provádět veškeré úkony souvisejícl se sjednanou činností osobně, s vynaložením 
veškerého úsill a odborné péče, bude dodržovat stanovený předmět smlouvy. 

2. Prlkaznlk je povinen plnit příkazy poctivě a pečlivě podle svých schopnosti; použije přitom 
každého prostředku , který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se 
shoduje s vůli příkazce. Od přfkazu IDU se přlkaznlk může odchýlit, pouze pokud je to nezbytné 
v zájmu IDU a pokud příkaznik nemůže včas obdržet souhlas IDU. 

3. Obdržl-Ii přlkazník od příkazce zjevně nesprávný pokyn, je povinen na to přikazce upozornit a 
splnit takový pokyn jen v přlpadě , kdy na něm příkazce trva. 

4. Prlkaznlk je povinen bez zbytečného odkladu oznámít přlkazci potřebu jakéhokoli právnlho jiného 
jednáni, které je v zájmu příkazce a které podle jeho příkazníka překračuje přlkaz udě lený mu 
touto smlouvou. 

5. Přlkaznlk je povinen přenechat bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovnlch dnů) příkazci 
veškerý užitek z obstarané záležitosti a ve stejné lhůtě předat příkazci věci, které za něho převzal 
při plněni přlkazu podle této smlouvy. 

6. Přlkaznlk je povinen podat příkazci na jeho žádost zprávy o postupu plněni přlkazu a převést na 
přikazce veškerý užitek z prováděného přlkazu . Po provedení příkazu je přlkaznlk povinen 
před ložit přlkazci vyúčtování, a to nejpozději do 3 pracovních dnu ode dne provedeni přlkazu . 

7. Přlkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou v dusledku porušení jeho povinnosti podle této 
smlouvy. 

IV. 
Trvání a ukončení příkazu 

1. Tento příkaz se uzavírá na dobu určitou od 1. 1.2019 do 31 . 12. 2019. 

2. Tento smluvnl vztah může být ukončen před jeho uplynutfm plsemnou dohodou nebo plsemnou 
výpovědi jedné ze smluvních stran . 

3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět a nestanoví-Ii 
výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla její písemná podoba doručena 
příkazníkovi. Výpověď se má za doručenou nejpozději ve lhůtě 5 pracovnlch dnů od jejího 
předá n í doporučené poštovní přepravě k doručení na adresu sídla/byd liště příkaznlka uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, pokud nebyla doručena prokazatelně dříve . 

4. Příkaznlk může při kaz vypovědět nejdřlve ke konci měsíce následujíclho po měslci , v němž byla 
výpověď doručena, a to pouze tehdy, bude-II přlkazce s prodlenlm s placen lm úplaty podle čl. II. 
této smlouvy delším než 15 kalendářnlch dnI. 

5. Vypovl-Ii přlkazník příkaz před obstarán lm záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen , nebo s jejímž 
obstaráním začal podle všeobecného pověření , je povinen nahradit příkazci škodu z toho 
vzn iklou . 

6. V případě u končení smluvního vztahu dohodou nebo výpovědí jedné ze smluvn lch stran má 
příkaznlk nárok pouze na poměrnou část úplaty odpovldající rozsahu činnosti , kterou podle této 
smlouvy pro příkazce do dne ukončení příkazu vykonal. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

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

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

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jínak, řídl se právní poměry z ní vyp lývajlcl občanským 
zákonlkem v platném znění. 

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



I 

5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnostf originálu s tfm, že každý 
z účastnlků smlouvy obdržl po jednom. 

6. Účastn ici smlouvy souhlasně prohlašuj i, že si smlouvu pozorně prečetfi , že jejl obsah je 
srozumitelný a určitý a že jim nejsou známy žádné důvody , pro které by tato smlouva nemohla být 
uzavrena a závazky z nf rádně splněny nebo které by způsobova ly neplatnost této smlouvy. 

7. Na znamenf toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasf , pripojujf obě smluvnf strany své podpisy. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou účastnfků smlouvy. 
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Plná moc 

Institut uměni - Divadelni ústav, příspěvková organízace Ministerstva kultury ČR, se sidlem Praha 1, 
Celetná 17, IČ : 00023205, jednajícl ředitelkou paní Ing . Pavlou Petrovou (dále jen " příkazce" ) 

Mgr. Jana Petruželu, Ph. O., 
(dále jen " příkazník") , 

zmocňuje 

k úplnému zastupování příkazce pří všech jednáních se třetími stranamí a ke všem právním 
jednáním, a to jménem a na účet příkazce, ve věcí I věcech výkonu funkce šéfredaktora 
časopisu Divadelnf revue (zejm. řízení činnosti redakce časopisu; akvizici textů a řízení procesu 
recenzního řízení textů ; personálnl činnosti; reprezentaci a prezentaci časopisu ; uzavírání licenčních 
smluv a smluv o dllo), 
které jsou předmětem příkazní smlouvy uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem dne .~.6,lZ...zolta na 
jejímž základě vznikne závazek uzavřený jménem a na účet příkazce se třetí osobou. 

rJ 
V "j roí'e..- dne 28 -IZ- 2018 

Zmocnění v plném rozsahu přijímám . 

V Praze dne 
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