
Statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732, DIČ: CZ00244732

čj. KP-PO/846/2018/EPM/134 ze dne 16.11.2018
(dále jako „Příkazce")

a

Michal Škoda
U Nového rybníka 596/43, 392 01 Soběslav-Soběslav III

(dále jako „Příkazník")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník")
a v souladu s usnesením RM č. 941/2021 ze dne 23.08.2021 tuto

Příkazní smlouvu č. 2021001498
(dále jen „Smlouva"):

ČI. 1
Základní práva a povinnosti stran

Příkazce je vlastníkem objektu „Dům umění", náměstí Přemysla Otakara II., č. p. 38, České Budějovice,
ve kterém provozuje výstavní síň města České Budějovice (dále jen „výstavní prostory"). Příkazník se zavazuje,
že bude pro Příkazce a na jeho účet zajišťovat výstavní činnost v těchto výstavních prostorách města. Příkazce
se zavazuje za tuto činnost platit Příkazníkovi sjednanou odměnu.

ČI. 2
Výstavní činnost

1. Výstavní činností podle čl. 1 se rozumí zajišťování výstav a jiných akcí ve výstavních prostorách, včetně
vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, a výkon dalších souvisejících činností
vyplývajících z provozu výstavních prostor města České Budějovice, a to včetně zajišťování materiálu
a jiných potřeb pro provoz výtvarného atelieru, jež jsou součástí výstavních prostorů. Při tom je Příkazník
povinen postupovat s odbornou péčí, poctivě a pečlivě, v souladu s výstavním plánem schváleným
Příkazcem a s důrazem na patřičnou uměleckou úroveň jednotlivých výstav a akcí.

2. Příkazník je povinen řídit se pokyny Příkazce a postupovat v souladu se zájmy Příkazce. Příkazník se může
odchýlit od pokynů Příkazce pouze sjeho předchozím souhlasem. Příkazník je povinen poskytovat Příkazci
informace o všech důležitých skutečnostech významných z hlediska provozu výstavních prostor. Příkazník
je povinen plnit povinnosti podle této Smlouvy osobně, ledaže Příkazce udělí se zastoupením Příkazníka
k jednotlivému úkonu nebo činnosti předchozí písemný souhlas. V rozsahu této Smlouvy Příkazník rovněž
spolupracuje se zaměstnanci Příkazce zařazenými do odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města
České Budějovice, pověřenými prováděním činností ve výstavních prostorách.

3. Příkazník je oprávněn činit jménem Příkazce a na účet Příkazce právní jednání v mezích daných rozsahem
činností podle odst. 1. Za tím účelem se Příkazce zavazuje vystavit Příkazníkovi po uzavření této Smlouvy
písemnou plnou moc, jejíž vzor je přílohou č. 1 této Smlouvy. Předchozí věty platí i pro podávání žádostí
o poskytnutí dotačních prostředků z jiných zdrojů na provoz výstavního prostoru a realizace jeho činnosti.
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ČI. 3
Odměna Příkazníka

Příkazník vykonává veškeré činnosti podle této Smlouvy za úplatu, která se sjednává ve výši 35.000 Kč bez DPH
měsíčně (tj. 420.000 Kč bez DPH/rok). Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. Tato odměna je splatná vždy
zpětně za období předchozího kalendářního měsíce, a to do desátého dne měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, za který odměna náleží. První splátka bude v souladu s čl. 6 odst. 5 poskytnuta za měsíc
leden 2022. Odměna bude Příkazníkovi poskytována bezhotovostně převodem na peněžní účet Příkazníka
uvedený v záhlaví této Smlouvy, popř. jiný účet sdělený písemně Příkazníkem.

Čl. 4
Finanční zajištění provozu výstavního prostoru města České Budějovice

1. Příkazce za účelem finančního zajištění provozu výstavních prostor zřídil svým jménem
Příkazce zřídil Příkazníkovi dispoziční právo

k hotovostnímu výběru k výše uvedenému bankovnímu účtu.
2. Na bankovní účet uvedený v odst. 1 tohoto článku poukáže Příkazce jednorázově peněžní částku ve výši
750 000 Kč. Platbu podle předchozí věty provede Příkazce do dne 10. 01. 2022. Příkazník se zavazuje
používat tyto peněžní prostředky výlučně a pouze na úhradu nákladů spojených s činností podle čl. 2 této
Smlouvy, a to na základě rozpočtu provozu výstavních prostor stanovovaného Příkazcem, jehož předběžná
verze tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy; jedná se tedy o částku určenou k úhradě účelně vynaložených
nákladů ve smyslu ustanovení § 2436 Občanského zákoníku. Příkazník je povinen nejpozději ke dni 31. 12.
2022 popř. též k jinému dni zániku této Smlouvy (nastane-li zánik Smlouvy před uvedeným dnem nebo
v souladu sčl. 5 odst. 1 věta druhá až po tomto dni), předložit Příkazci vyúčtování všech závazků
uzavřených jménem Příkazce s třetími stranami (objednávky, faktury) a jejich úhrad, dále vyúčtování všech
příspěvků, darů a neinvestičních dotací poskytnutých cizími subjekty za celou dobu trvání této Smlouvy.
V případě, že v době vyúčtování zbydou Příkazníkovi volné peněžní prostředky
z hotovostního výběru, je povinen nejpozději do dne 31. 12. 2022 vrátit tyto peněžní prostředky na účet
uvedený v odst. 1 tohoto článku. Taktéž při zániku Smlouvy je Příkazník povinen bez zbytečného odkladu
vrátit zbylé peněžní prostředky zpět Příkazci.

3. Z prostředků poskytovaných Příkazcem podle předchozího odstavce jsou hrazeny i náklady spojené se
zřízením a vedením bankovního účtu, a dále mimořádné pojištění exponátů požadované autorem v rámci
konkrétní výstavy. Z těchto prostředků však nejsou hrazeny mzdové náklady na zaměstnance Příkazce
podle čl. 2, odst. 2, věty poslední, jejichž úhradu zajišťuje Příkazce samostatně, ani pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou Příkazníkem třetí osobě.

4. Příkazník je povinen chronologicky a v časové řadě zaznamenávat každý jednotlivý hotovostní výběr z účtu
uvedeného v odst. 1 a hotovostní úhrady nákladů na zajištění provozu výstavního prostoru v Domě umění
v pokladní knize. Řádně vyplněnou pokladní knihu, s údaji za předchozí kalendářní měsíc, je Příkazník
povinen Předložit příkazci vždy k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. V případě, že Příkazník
vyčerpá peněžní prostředky na bankovním účtu, specifikovaném v odst. 1 tohoto článku, je povinen
neprodleně uvědomit o této skutečnosti Příkazce. Do doby, než Příkazce určí další postup, není Příkazník
oprávněn přijímat jménem Příkazce žádné nové závazky.

5. Závazky, které na základě této Smlouvy Příkazník jménem Příkazce a na jeho účet uzavřel, je Příkazník
povinen hradit ve lhůtě jejich splatnosti z peněžních prostředků poskytnutých podle odst. 2. tohoto článku.
Hrozí-li z důvodu nedostatku peněžních prostředků na bankovním účtu prodlení Příkazce z uzavřeného
závazku, Příkazník o tom Příkazce neprodleně vyrozumí.

6. Peněžní částka na finanční zajištění provozu výstavního prostoru podle tohoto článku je Příkazníkovi
svěřována výlučně za účelem zajištění provozu výstavního prostoru, k jinému účelu než podle této Smlouvy
nemohou být tyto prostředky Příkazníkem použity. Po celou dobu trvání této Smlouvy zůstávají peněžní
prostředky podle předchozí věty v majetku Příkazce, Příkazník se touto Smlouvou zmocňuje k hospodaření
s těmito prostředky, a to jménem a na účet Příkazce způsobem stanoveným touto Smlouvou. Příkazník je
povinen nakládat se svěřenými prostředky v souladu s právními předpisy, touto Smlouvou a pokyny
Příkazce, jakož i s péčí řádného hospodáře. Předchozí věty se vztahují také na finanční prostředky účelově
získané dotacemi z jiných zdrojů na provoz výstavního prostoru a realizaci jeho činnosti, přičemž Příkazník

2



je povinen postupovat vždy tak, aby byly dodrženy dotační či jiné podmínky stanovené pro řádné čerpání
takové dotace.

7. Použil-li Příkazník peněžní prostředky podle tohoto článku v rozporu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy,
je povinen je vrátit Příkazci, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dnů ode dne, kdy ktomu byl Příkazcem
vyzván. Vrácením peněžních prostředků není dotčena odpovědnost Příkazníka za škodu či jeho povinnost
hradit smluvní pokutu dle čl. 5.

ČI. 5
Trvání Smlouvy a sankce

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne 31. 12. 2022. Smlouva zaniká dnem uvedeným
v předchozí větě. Pokud však poslední výstava pořádaná ve výstavních prostorách před tímto datem bude
na základě výstavního plánu schváleného Příkazcem prodloužena tak, že skončí až po tomto datu, trvá
závazkový právní vztah založený touto Smlouvou až do uplynutí sedmi kalendářních dnů po dni ukončení
této výstavy; vyúčtování skutečností dle čl. 4 odst. 2 v takovém případě uskuteční Příkazník nejpozději
k poslednímu dni každého kalendářního roku, tj. ke dni 31. 12. 2022 dle aktuálního stavu ke dni tohoto
vyúčtování a všechny zbývající skutečnosti ve lhůtě sedmi kalendářních dnů po dni ukončení této výstavy.

2. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto Smlouvu písemně vypovědět kdykoliv během jejího trvání.
Důvodem pro výpověď může být pouze porušení povinnosti druhou smluvní stranou vyplývající jí z této
Smlouvy. Porušením této Smlouvy se rozumí vždy též každé použití prostředků dle čl. 4 Příkazníkem za

jiným účelem, než jak vyplývá z této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byla takovým použitím prostředků
Příkazci způsobena škoda. Neurčí-li smluvní strana podávající výpověď v této výpovědi dobu delší, smlouva
zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po dni, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena, a končí uplynutím
posledního dne tohoto kalendářního měsíce. Ustanovení § 2442 Občanského zákoníku (činnost Příkazníka
po účinnosti výpovědi a informační povinnost Příkazníka o potřebných opatřeních) platí i zde.

3. Smlouva zaniká také smrtí či zánikem Příkazníka.

4. Je-li Příkazník v prodlení se svou povinností předložit vyúčtování či povinností vrátit zbylé peněžní
prostředky dle čl. 4 odst. 2 či čl. 5 odst. 1, je Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z měsíční odměny bez DPH ujednané včl. 3, a to za každý i započatý den prodlení. To platí i pro
prodlení Příkazníka se splněním povinnosti dle čl. 4 odst. 7, přičemž touto smluvní pokutou není dotčeno
právo Příkazce na zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky.

5. Výši úroku z prodlení, jehož zaplacení je Příkazník oprávněn vůči Příkazci požadovat v případě, že Příkazce
je v prodlení s plněním odměny dle čl. 3, se sjednává ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení. Smluvní strany si současně ujednávají, že povinnost Příkazce poukázat peněžní prostředky dle
čl. 4 odst. 2 na účet dle čl. 4 odst. 1 není považováno za peněžní plnění Příkazníkovi a tedy není spojeno
s právem Příkazníka na zaplacení úroku z prodlení v případě, že Příkazce bude v prodlení s provedením této
platby.

6. Každá ze smluvních stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností
podle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty či úroku z prodlení není dotčeno právo poškozené smluvní
strany na náhradu škody v plné výši.

7. Příkazník bere na vědomí, že překročí-li zástupčí oprávnění vyplývající mu z této Smlouvy nebo plné moci
na základě ní udělené, je z takového jednání za podmínek stanovených v § 440 odst. 2 Občanského
zákoníku zavázán sám, bez práva na jakoukoliv náhradu či jiné plnění ze strany Příkazce.

8. Zánikem této Smlouvy zaniká vždy i plná moc na základě této Smlouvy udělená.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavírána na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění. Touto
Smlouvou výslovně neupravené vztahy se řídí příslušnými ustanoveními upravujícími příkazní
smlouvu a dalšími ustanoveními Občanského zákoníku.
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2. Změna této Smlouvy je možná jen na základě písemné dohody obou stran ve formě dodatku.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění,
podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Příkazce
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce je
oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv
i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na
oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Příkazce
je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud
takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle
předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své
obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují
i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna
či ukončována.

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 (vzor plné moci) a příloha č. 2 (předběžný rozpočet provozu
výstavních prostor). Tato Smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží
Příkazník a dvě vyhotovení obdrží Příkazce.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1. 2022, pokud byla nejpozději tohoto dne uveřejněna v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, jinak dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky č. 21135 uskutečněné Příkazcem jakožto
zadavatelem.

7. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem této Smlouvy, prohlašují, že byla sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle a že s ní bez výhrad souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Českých Budějovicích dne

Za Příkazce: 2 2 *09- 2021 Za Příkazníka: 1 3 *09*2021

Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primátora
statutární město České Budějovice
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC

Zmocnitel:
Statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732, DIČ: CZ00244732

zastoupené Mgr. Jurajem Thomou, 1. náměstkem primátora, na základě plné moci
čj. KP-PO/846/2018/EPM/134 ze dne 16.11.2018

Zmocněnec:
Michal Škoda
U Nového rybníka 596/43, 392 01 Soběslav - Soběslav III
IČO: 01253719

Předmět zmocnění:

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci, aby ten jménem zmocnitele a na účet zmocnitelův
uskutečňoval právní jednání v mezích daných příkazní smlouvou č. 2021001498 uzavřenou mezi zmocnitelem
a zmocněncem dne 2 2 '00*

Na základě příkazní smlouvy podle předchozího odstavce je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve
věcech vyplývajících ze zajišťování výstavní činnosti ve výstavních prostorách města České Budějovice
provozovaných zmocnitelem v objektu „Dům umění", náměstí Přemysla Otakara II., č. p. 38, České
Budějovice, který je ve vlastnictví zmocnitele.

Zmocněnec prohlašuje, že byl seznámen s relevantními vnitřními předpisy Zmocnitele.

Zmocněnec tímto plnou moc bez výhrad přijímá.
Účinnost udělené plné moci nastane okamžikem účinnosti příkazní smlouvy uvedené v prvním odstavci. Plná
moc je udělována na dobu určitou a to do 31. 12. 2022, nejdéle však do zániku závazku zmocněnce dle
uzavřené příkazní smlouvy podle prvního odstavce.

V Českých Budějovicích dne

Za zmocněncet 1 3 -09-2021

Mgr. Juraj Thoma, 1. náměstek primáto Michal Škoda
statutární městf ovice hlavní kurátor Domu umění



Příloha č. 2

Náklady celoročního výstavního programu
Galerie současného umění a architektury
Dům umění města České Budějovice r. 2022

A. NÁKLADY NA PROJEKT

1. Umělecké honoráře (včetně OON):
kurátor 420.000 Kč

umělci, host. kurátoři 120.000 Kč

2. Další náklady:

a) náklady na projekt přímé
nájem prostor na realizaci projektu 0 Kč
náklady na propagaci - tisk plakátů, pozvánek, katalogy 120.000 Kč
cestovné 0 Kč
spotřeba materiálu 40.000 Kč

b) nepřímé (režijní) náklady
nájem kancelářských prostor 0 Kč

kancelářské potřeby 20.000 Kč

spoje (poštovné, telefony, faxy, internet) 90.000 Kč

energie, voda, úklid 60.000 Kč

Ostatní náklady související s projektem - transporty výstav,
ubytování, pojištění, reprezentace, techn. zabezpečení, úprava 1.000.000 Kč
prostor, fotodokumentace, překlady, instalační činnost

|b.celkové náklady na projekt 1.870.000 Kč

Celkový finanční příspěvek na zajištění provozu výstavního prostoru města České Budějovice z rozpočtu statutárního
města České Budějovice činí 1.170.000 Kč (jako součet příspěvku ve výši 750.000 Kč dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy
a odměny 420.000 Kč dle čl. 3 této Smlouvy).

V případě nepokrytí celého rozpočtu bude upravován navrhovaný program výstavní činnosti.

Příloha č. 2

Náklady celoročního výstavního programu 
Galerie současného umění a architektury 

Dům umění města České Budějovice r. 2022

A. NÁKLADY NA PROJEKT

1. Umělecké honoráře (včetně OON):
kurátor 420.000 Kč
umělci, host. kurátoři 120.000 Kč

2. Další náklady:

a) náklady na projekt přímé
nájem prostor na realizaci projektu 0 Kč
náklady na propagaci - tisk plakátů, pozvánek, katalogy 120.000 Kč
cestovné 0 Kč
spotřeba materiálu 40.000 Kč

b) nepřímé (režijní) náklady
nájem kancelářských prostor 0 Kč
kancelářské potřeby 20.000 Kč
spoje (poštovné, telefony, faxy, internet) 90.000 Kč
energie, voda, úklid 60.000 Kč

Ostatní náklady související s projektem - transporty výstav, 
ubytování, pojištění, reprezentace, techn. zabezpečení, úprava 
prostor, fotodokumentace, překlady, instalační činnost

1.000.000 Kč

|b. celkové náklady na projekt 1.870.000 Kč

Celkový finanční příspěvek na zajištění provozu výstavního prostoru města České Budějovice z rozpočtu statutárního 
města České Budějovice činí 1.170.000 Kč (jako součet příspěvku ve výši 750.000 Kč dle čl. 4 odst. 2 této Smlouvy 
a odměny 420.000 Kč dle čl. 3 této Smlouvy).

V případě nepokrytí celého rozpočtu bude upravován navrhovaný program výstavní činnosti.


