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Příkazní smlouva
č. 2015000146
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kterou níže uvedeného dne, mésíce a roku uzavřely dle ustanovení $ 2430 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném zněni tylo smluvní strany:

JL Jihočeské divadlo, příspěvková organizace
MgA. Lukášem Prudkém, ředitelem
Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice
00073482
CZ00072482

zastoupeno: 
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
L ú.
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace je plátcem DPH.

Kontaktní osoba na straně Příkazce:
ve věcech obchodních: Věra Ernstova, vedoucí obchodního oddělení

jako Příkazce na sírane iedné

a

2. Statutární město České Budějovice
zastoupeno: lng. Jaromírem Talířem, náměstkem primátora, na základě plné moci čj. KP -

$e sídlem:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

PO/348/2014/EPM/124 ze dne 3. 12.2014
nám. Př. Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice
00244732
CZ00244732
Česká spořitelna a.s.

Č. ú. 5114592/0800, 4209282/0800
Statutární m&sto České Budějovice je plátcem DPH.

ve věcech obchodních: Mgr, Iva Sedláková, odbor kultury a cestovního ruchu 
ve věcech provozních: Mgr. Blanka Bezručová, odbor kultury a cestovního ruchu

jako Přikaznik na sírane druhé

v
CL 1

Definice pojmů

počítačový systém Colosseum - rezervační systém, jehož provozovatelem a vlastníkem příslušných
licenci k provozování tohoto systému je Přikaznik a je používán 
výlučně ve spojení se vstupenkovým portálem CBsystem

Ystnpenkový portál CBsystem - vstupenkový portál Příkazníka, jenž slouží k prodeji vstupenek na
kulturní a společenské akce a je používán ve spojení s počítačovým 
systémem Colosseum

ČL2

Předmět smlouvy
Předmětem této příkazní smíouvy je zajištění prodeje vstupenek na prodejních místech Příkazníka na
akce pořádané Příkazcem prostřednictvím vstupenkového portálu CBsystem.
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ČI. 3

Podmínky spolupráce

3.1 Prodej vstupenek bude realizován prostřednictvím počítačového systému Colosseum , jehož 
provozovatelem a držitelem příslušných licenčních oprávněni je Přikaznik.

3.2 Přikaznik nezodpovídá za škody způsobené výpadky či nefunkčností vstupenkového portálu 
CBsystem či počítačového systému Colosseum.

ČI. 4

Časový průběh poskytováni služeb

Předmět této smlouvy bude zajišťován po dobu platnosti této smlouvy dle potřeb Přikazce.
ČL5

Odměna Příkazníka, tržby

5.1. Odměna Příkazníka

Příkazníkovi za plnění předmětu smlouvy náleží odměna:
5-1.1. ve formě provize z konečné Příkazcem stanovené prodejní ceny vstupenek ve výši 4,5% 

(včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění) za 
vstupenky Přikazce prodané v rámci CBsysteinu v prodejních místech.

5.1.2. ve formě provize z konečné Příkazcem stanovené prodejní ceny vstupenek včetně DPH ve 
výši 0,5% (včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného 
plnění) za administrativní podporu poskytnutou Příkazci při prodeji vstupenek v rámci 
CBsystemu v prodejním místě Přikazce.

5.í.3. ve formě refundace bankovních yýloh ve výši 2% (včetně DPH ve yýši stanovené právními 
předpisy platnými v době zdanitelného plnění) z hodnoty transakcí uskutečněných přes 
internet.

5.1.4. Dále $e Přikazce zavazuje hradit náklady na vyřízení zakázky - faktickou administraci, které 
vzniknou v rámci platby přes internet. Příkazci vznikne nárok na vrácení provize z prodeje 
vstupenek v případě, že ke stornu dojde z titulu zavinění Příkazníkem, Touto smlouvou 
dohodnutá odměna (provize) zahrnuje veškeré náklady Příkazníka na realizaci předmětu 
smlouvy. Touto smlouvou dohodnutá odměna (provize) zahrnuje veškeré náklady Příkazníka 
na realizaci předmětu smlouvy.

5.2. Tržby
Přikaznik je povinen vždy nejpozději do deseti dnů po konci kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém došlo k plnění z jeho strany, provést řádné vyúčtovaní tržeb pro Přikazce. 
Přikaznik je povinen odvést pro Přikazce utržené tržby na bankovní účet Přikazce vždy nejpozdeji 
kdvacátému kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za který bylo provedeno 
vyúčtování.

ČI. 6

Smluvní pokuty

6.1 V případe prodlení Přikazce se zaplacením odměny Příkazníka dle čl. 5.1. této smlouvy, je 
Přikaznik oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, byť i 
započatý, den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty Příkazci.

6.2 V případě prodlení Příkazníka s odvodem tržeb Přikazce dle čl. 5.1. této smlouvy, je Přikazce 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné Částky za každý, byť i započatý, den 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do pěti dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty Příkazníkovi.



Doba trvání smlouvy, ukončení smluvního vztahu

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Smlouva zaniká v důsledku skutečností majících povahu vyšší moci znemožňujících splněni 
závazku přijatých touto smlouvou např. ztráty právní způsobilosti smluvních stran, živelné 
pohromy, politické události apod.

7.3 Smlouva může být ukončena:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, V dohodě o ukončeni smluvního vztahu 
bude stanoveno, jakým způsobem budou vypořádány finanční závazky;

b) výpovědi bez udáni důvodu ze strany Příkazníka, když výpovědní lhůta je stanovena 
na tři měsíce.

c) odstoupením od smlouvy dle níže uvedených podmínek

7.4 Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případě že:

a) smluvní strana poruší závažným způsobem své závazky, vyplývající z této 
smlouvy, a jestliže v případě odstranitelného porušení nezjedná nápravu do 10 
dnů od doručení písemného upozornění druhé smluvní strany, které bude 
obsahovat popis porušení a požadavek na nápravu, nebo

b) smluvní strana se stane insolvents
Čl. 8.

Povinnosti Přikazce

Přikazce je povinen:

a) poskytnout Příkazníkovi nezbytnou součinnost při plnění předmětu této smlouvy.

b) poskytnout Příkazníkovi harmonogram a parametry (viz. Příloha č.l) akce 14 dní 
před plánovaným zveřejněním v počítačovém systému Colosseum a na 
vstupenkovém portálu CBsystem.

c) zajistit včasnou aktualizaci případných programových změn na vstupenkovém 
portálu CBsystemu.

d) dodržovat zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Čl. 9.

Povinnosti Příkazníka

Přikaznik je povinen:

a) zajistit kvalitu poskytovaných služeb, zejména s ohledem na podmínky této 
smlouvy

b) poskytovat statistická data na vyžádání přikazce

c) propagovat vstupcnkový portál CBsystem

d) dodržovat zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném zněni

ČL 10.

DaJŠÍ ujednáni

10.1 Přikaznik se zavazuje, Že pracovníci určení ke spolupráci s Příkazcem se budou svědomitě 
věnovat plnění předmětu této smlouvy tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Přikazce.

10.2 Pracovníci Přikazce i Příkazníka jsou povinni zachovávat podmínku mlčenlivosti o všech 
skutečnostech týkajících se partnera, jeho Činnosti, know-how, jeho obchodních partnerech, 
dosažených ekonomických a obchodních výsledcích a podobně.
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103 Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města České Budějovice (wvw.c-budejovice.cz), s výjimkou 
osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě! u fyzické osoby, která je 
smluvní stranou a u fyzické osoby, která smluvní stranu pň uzavření smlouvy zastupuje, však 
bude zveřejněn údaj o jménu a příjmení, stejně jako údaj o místu podnikání, IČ nebo jiný údaj 
již zveřejněný ve veřejné přístupném registru ěi rejstříku, pokud jsou v této smlouvě uvedeny.

10.4 Smlouvaje platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

11.
Závěrečná ustanovení

11*1 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden 
exemplář.

112 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými osobami 
obou smluvních stran.

113 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Účastnící dále prohlašuji, že ú smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne

MgA. Luicas 
ředitel Jihočeského divadla, p. o. 

----- --------- EitikúzcA

Budějovicích dne .X.C*.? ' ^ f ^

/i,/ Ing. Jaromír Talíř 
*. r náměstek primátora

Přikaznik

J*K)č«fcé divadle
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