
SML/2019/1280/OKS 

 

P ř í k a z n í   s m l o u v a  

 
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v  platném 

znění a na základě usnesení 14. zasedání Rady městské části Praha 4  
č. 17R-770/2019 ze dne 18. 9. 2019 

 

 
městská část Praha 4 

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, PSČ 140 46 

zastoupená starostou městské části Praha 4 Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc. 
IČ: 00063584           DIČ: CZ00063584 

(dále jen „příkazce“) 
 
a 

 
BANDZONE s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196435 
se sídlem: Spálená 104/43, 110 00 Praha 1 
jednající Bc. Michalem Novákem, jednatelem 

IČ: 24241971 
DIČ: CZ24241971 
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  
 (dále jen „příkazník“) 
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, tuto  

 
 

příkazní smlouvu: 
 

I. 

1.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce kulturní a doprovodný 
programu akce „Nuselské pivní slavnosti 2019“ – hudební program, kulturní program, 
zábavný program, komunikace a součinnost s pořadateli a organizátory akce, moderátor 
(dále jen předmět obstarání), dle specifikace v příloze této smlouvy. 
 

Akce se bude konat v areálu parku Nuselského pivovaru, Praha 4 dne 5. října 2019 
(termín akce), od 13 do 22 hodiny 

 
1.2. Povinnost příkazníka bude smluvními stranami považována za splněnou dnem realizace 

předmětu obstarání podle článku 1.1. této smlouvy. 

 
1.3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu za obstarání záležitosti, kterou 

smluvní strany stanovily dohodou dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí 
smlouvy, ve výši 54.120,- Kč bez DPH, DPH (sazba DPH 21 %) činí 11.365,- Kč, tj. 
65.485,- Kč vč. DPH.  

 
1.4. Příkazce zaplatí příkazníkovi náklady dle specifikace v příloze této smlouvy ve výši 

360.800,- Kč bez DPH, DPH (sazba 21 %) činí 75.768,-  Kč, tj. 436.568,- Kč vč. DPH, 
 a hotové výdaje bez další specifikace, kterou jsou již však zahrnuty v nákladech. 



Hotovými výdaji vynaloženými v souvislosti s předmětem obstaráním se rozumí zejména 
náklady na cestovní výdaje, pohonné hmoty, poštovné, hovorné, poplatky, posudky, 
vyjádření, překlady, opisy, kopie a vše, co není zahrnuto do nákladů specifikovaných  
v příloze této smlouvy. Hotové výdaje nejsou předmětem vyúčtování a příkazník nemůže 
požadovat náhradu těch hotových výdajů, o něž byla sjednaná výše nákladů překročena. 
Na zaplacení jiných nákladů než uvedených v příloze této smlouvy nemá příkazník nárok. 

 
1.5. Příkazce se zavazuje poskytnout předem příkazníkovi na jeho žádost přiměřenou zálohu 

na náklady vynaložené při obstarávání záležitosti. Zálohová platba v maximální výši 30 
% z celkové výše nákladů uvedených v příloze této smlouvy vč. DPH bude příkazcem 
proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené příkazníkem s tím, že příkazník 
je povinen do 15ti dnů od zaplacení zálohy doručit příkazci daňový doklad. Splatnost 
faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení faktury příkazníkem za 
předpokladu, že faktura bude doručena příkazci do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení. Faktury mohou být příkazcem uhrazeny ve lhůtě kratší na základě písemného 
pokynu starosty nebo zástupce starosty městské části Praha 4 nebo tajemníka Úřadu 
městské části Praha 4. 

 

1.6. Příkazce zaplatí příkazníkovi odměnu a náklady ponížené o zaplacenou zálohu až po 
obstarání záležitosti, a to na základě vystavené a doručené faktury a ve lhůtě splatnosti 
uvedené v čl. 1.5. této smlouvy.  

 
1.7. V případě skončení smlouvy jinak než jejím splněním se smluvní strany, za podmínky 

převedení užitku z prováděného příkazu, nabytých práv a všeho, co bylo při provádění 
příkazu získáno, z příkazníka na příkazce, vyrovnají následujícím způsobem:  

 
a) Příkazce zaplatí příkazníkovi doložené náklady vynaložené na plnění smlouvy do 

skončení smlouvy, doložené náklady vynaložené na plnění smlouvy po skončení 
smlouvy, které vznikly z objednávek před skončením smlouvy, a doložené 
vynaložené náklady na plnění smlouvy, které nesnesly při skončení smlouvy odkladu 
a příkazce neprojevil vůli již je nevynakládat.  

 
b) Příkazce zaplatí příkazníkovi poměrnou část sjednané odměny. Poměrná část se 

vypočítá jako součin sjednané částky odměny bez DPH s výsledným číslem 
zaokrouhleným na dvě desetinná místa vypočítaným z podílu doložených 
vynaložených nákladů bez DPH na sjednaných nákladech bez DPH, tj. poměrná část 
sjednané částky bez DPH = sjednaná částka bez DPH x (doložené náklady  
÷ sjednané náklady). 

 
Poměrná část sjednané částky bez DPH se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru 

a přičte se k ní DPH.  
 
1.8. Příkazce nemá zájem o plnění v jiném termínu než v termínu uvedeném v čl. 1.1. této 

smlouvy.  V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. 1.1. této smlouvy příkazníkem, 
nemá tento nárok na odměnu a na  zaplacení nákladů. Čl. 1.7. této smlouvy se nepoužije. 

 
1.9. Příkazce nemá zájem o plnění v částečném rozsahu.  V případě nedodržení specifikace 

dle přílohy této smlouvy příkazníkem nemá tento nárok na odměnu, nýbrž pouze na 
zaplacení nákladů postupem dle čl. 1.7. této smlouvy. Případné zvýšené náklady příkazce 
způsobené mu částečným plněním příkazníka uhradí příkazci příkazník.   

 
  



 
II. 

 

2.1. Strany této smlouvy se dohodly, že příkazník má právo předmět obstarání obstarat  
i prostřednictvím jiné osoby. Příkazci však odpovídá, jako by závazek plnil sám. 

 
2.2. Příkazník je povinen při obstarání dbát pokynů příkazce, odchýlit se od nich může pouze 

tehdy, je-li to v zájmu příkazce nevyhnutelné a nemůže- li včas dosáhnout jeho souhlasu. 
 
2.3. Smluvní strany mají právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit nejpozději 45. den 

před termínem uvedeným v čl. 1.1. této smlouvy. Odvolat či vypovědět příkaz lze pouze 
tak, aby účinky nastaly nejpozději 45. den před termínem uvedeným v čl. 1.1. této 
smlouvy. Odstoupí-li od smlouvy či vypoví-li příkaz příkazník, uhradí příkazci případný 
rozdíl na sjednaných nákladech a odměně oproti sjednaným nákladům a odměně  
s náhradním příkazníkem, budou-li vyšší. Později lze smlouvu zrušit pouze zaplacením 
odstupného ve výši celkové částky nákladů včetně DPH uvedené v čl. 1.4. této smlouvy 
(k takto určenému odstupnému se další DPH nepřipočítává). Účinky zrušení smlouvy 
nastávají doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, že smluvní strana 
využívá svého práva zrušit smlouvu zaplacením odstupného, a zaplacením odstupného 
druhé smluvní straně.  

 
Smluvní strany mají rovněž právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 
a) nedodržení termínu uvedeného v čl. 1.1. této smlouvy,   
b) nedodržení specifikace dle přílohy této smlouvy nebo 

c) prodlení s poskytnutím zálohy. 
 

2.4. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok příkazce na uplatnění práv vyplývajících  
z prodlení nebo z vadného plnění příkazníka. 

 

2.5. Pokud příkazník nedodrží termín uvedený v čl. 1.1. této smlouvy nebo specifikaci dle 
přílohy této smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10 % 
z celkové příkazcem placené výše nákladů s DPH sjednané v čl. 1.4 této smlouvy za 
každé porušení povinnosti, tj. 43,656,80 Kč. Tato smluvní pokuta je splatná do 15 dnů  
od jejího písemného uplatnění příkazcem vůči příkazníkovi a bude příkazníkem uhrazena 
ve prospěch účtu příkazce. Tímto ujednáním není dotčen nárok příkazce na náhradu 
škody, ani jiné nároky příkazce vyplývající z vadného plnění poskytnutého příkazníkem.   

 

 

III. 
 

3.1. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou. 
Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 
splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost smluvní straně doručí. Účinky 
doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

3.2. Smlouva se sjednává na dobu určitou do splnění všech závazků z ní smluvním stranám 
vyplývajících. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí příkazce. Obsah 

smlouvy může být měněn pouze písemnými oboustranně schválenými dodatky. 
 

3.3. Smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 
vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení. 



3.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a její obsah je
jim srozumitelný, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 25. 9. 2019 V Praze dne 22. 9. 2019

……………………………… ………………………………….
příkazce příkazník


