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"Příkazní smlouva
za,jištění akce »\:'ál)()čjlíl:rhy 2022 v Chebu"

uzavi"cn:i dle § 2-1 3() a násl. 7ilkoí)a č.&')i2012 Sl).jjt)ča]']ského záko]]iku,\'e zjjěňí po7.déišich |)řcdj)isů
((ják: .jen jako ,,smk)u\'a")

7jál]2ľ(h)české div:ídlo v Chebu, ])říspěrko\'á o]'gal]izace
sc si(]lc11): Divaclelní námčstí 5 56,'10, 3 50 02 Cheb
Ec): 0()078(a2
zasíoul)enC: M UDr. Janem S\'()b()dou, řcditcletn ZápadočcskCho divadla Cheb. l)řispč\'ko\'á organizacc
l)anko\'nj spo,jeni:
číslo účtu:
(dále .jen ..|)řikĹU.cc")

:ázev ZZj"
sc sicllcrn: (L ČiŠ
IČO: ·'+: "S )
zastoul)e!]é: E"{)t>", j:S?:>, _ .-
)anko\'m sl)ojen}, s 2·-Kx,L Cú';S
číslo účtu:
(dále jen A)řikazník.") '"

(příkazce a l)řika7l]ík dálc spoIcčnč takC,jako ,,smluvní strany")

Vzhledein k tomu, že:

A. Příkazce má zájern llsl)oi'(i(lat\' Chcbu ve dnech od 26. ] 1.2022 do 23. 12. 2022 akci ,,\/á1]oční tŕhy
2022 v C:hcl)u" a od 26.1 1.2022 do 3 1.12.2022 světla a ozvučení kluzištč.

B. l'řikazník má zájem akci sl)ecifik()van()u pod písm. A pro příkazce za l)odn]illek dle této srnk)uvy
připravit a realizovat.

C'. Příkazník l)rohlašllje, že si je vřdoin skutečnosti, Že příkazce má značný 7.ájcm na řádnCni
a \'č.asném pjnční závazků příkazníka dle této snilouvy.

dohodly se slnlll\'ní strany na 'llzavřel]í této sínlouvy.

I. Pře(hnět sinlouvv
l . Přech'nětein snilo uvyje záv azek přik aznika pro příkazce připravit a realizoval akci »Válloční trhy

2022 v Chebu" (dále .icn .jako ,,akce"), a to za p(.)dlninek dle této stnlouvy.

2. Příka7ní činnost dle táo smlouvy sc l)řikazník 7avazu!jc provádčt ode dne účinnosti smlouvy do 3 ĺ.
12. 2(")22 na khĽLiš(i,sanl(.)tná ak.ccbudc lx:alizcwálla(.)d 26. l I. 2022 do 23. ] 2.2022 na námčsti Kíále
Jiřího z Pc)clč.brad, Cheb.

3. Za účelem řádného plnění přcc1inětu sinlouvy přenechává při.kazce příkazník(.)vj z.clarnia objekt
zvoničky s ()chozc11L světelný kalcndář a l)óc]illln 5x8 ni,
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4 Smlu \'1ií strany sc zavazu.jí \'7á,ie]]]nč sc včas a říidně inj'or|))()\"at c) všecb p()(ktalných sku(ečl)ostech
kierC mol](.)u mil vliv na plněni dle sinlouvy a vy\'ino(lt l)()lřcl)l]oll soLlčjn]]osl k. plněni této sj]]loll\'y.

5 Přikazc'c je o])]°á\' nčn kd y knliv \' prů bčhu in'ání Uto s]n]olj"y snižii rozsah l)říka7ní činnosti.
l-'í'c(|l)(")l[l:ľ('lcll) pro snižcni"j ozsahu příkazní činn(.)sli .je 11:)zl]o("h)l)lí Rady mčsta (:hcbu.

TI. Odiněna a záloha k úhradě účelně Yynaloženýcll nákladů
l Sn)lu\'ní strany se dohodly, že přikazllíko\'i ná leží 7ä příkazní činnost dle lCtQ sn]k)u\'y oclinčna vc

výši:ťí c' KČ (dále jen jako ..(")dmčl]a"). Příka7l]íko\'i cjálc náleží záloha k úhraclč účchič
\m)aloženýc]111ákladů vc výši KČ. (dále jen .jako ,,záloha"). Příkazník proh1ašu,jc,
že všechny tcchnické, finanční, včcnC a ostatní podmínky plnční dle této sn]lou\'y zahrnul do
kalkulace ceny plnční a přebírá na sebc ncl)czj)eči zmčny oko]l)()slí dle S l 765 odst. 2 (.)l)čan.qkého
zákoníku.

2. l"říka7j]ík se zavazu.je do 15 dnů ode dne uzavřeni smlouvy vystavit a příkazci řádně doručit fáktll]11,
která bude ()bsahovat všechny náležitost:i stano\'enépráv]lijni před pisy. Odměna i záloha.jsou splatnC
do ] 5 dnů od data doručení faktury příkazci a .jsou uhrazeny řádně a včas, pokud budou připsány na
účet přik azník a ne.jpozclě.ji y pos]c(h)j den 1h"ůty jejich sl)]all]osti.

3. V l)ři])a(iě, že fakíura nebude obsahova( správné Udaje či bude neúplná, je příkazce. opi"ávněn ji
neproplatit a vrátií ji ve lhůtč do dalajejí splatnosti l)říkazník()vi. Přika7nik je ])o\'ine]] ii ol)ra\'it, aby
splňovala podn]ink\' stanovené v tCtO snilouvč.

J
4. l'okud přík aznik l)cvyk'oná pro příkazce činnost v rozsahu ])řed])okládaná)] snlk)u\'oll,můžc l)ňka7cc

odmčnu i 7.á|ohu příkazníka poniěrně snížit.

5. Příkazník se clále zavazuje do 3(.) kalelldářn.ích dnů od skončení akce předložit skutečné náklady
vyllal(.)žené na příkazní činnost.

6. V případč nekonání akcc, či jejího přcclčasnCho ukončení z důvodu danCho piávními předpisy (např.
vyclanými v souvislosti s výs"kytem koronaviru v ČR) l)ll(louuh]azejly ljl"okazate|llé skutcčnC náklady
vynaložcnC na příkazní činnost.

IJľ. Práva a poYinll()sti příkazníka
l. Příkazník sc zavazu.je prováclět přík.azní činnost dle této sl11lc)uvy v souladu s ])rávllími předpisy,

tcc-hnickýini no]"n]an]i, sn]k)uvou, rozl)()cjnutínli a vyjádřcnimi vcřeinopl"áv]lích orgánů, d(.)b]ýn1i
niravy a účelem smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizováni a uskutečňování příkazní činnosti cIlc této sI)]louvy
s odbornou pěři, zájmy příkazce a podle pokynů příkazce, které jsou příkazníkovi znáiny nebo které

musí znát

3. Příkazník se zavazuje při výkonLl příkazní činnosti dle této snilouvy písemně llpo7.orni[ l.)říkazce na
připa(l11ou ne\'ll()(jnost.jeho p(")kynů, které by mohly rnit za následek vznik škody, a to ihned, kdy se
takovou skutečnost dozví. V případě, že příkazcei přes up()zornč.n.í příkazníka na splněni pokynů
trvá, n(x)(lpovídá příkazník za škodu takto vzniklou Příkazník je oprá\'něn odlnítnollt plnění pokynů
pouze tehdy, pokud by sc je;jich splněníl]1 mohl vystavit sprá\'nimll či trestnínju postihu. Příkazník je
povinen bezo(jkladně l)ise|nl)ě c)znán)it příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke zmčnř
pokynů příkazce.

4. Příkazník se zavazuje předávat bezodkladnč příkazci veškeré Í11Ĺ'ormacc, které v souvislosti
s ušku tečiky\.'áním příkazní činnosti dle tCto slnlou\'y získá.

5. Příkazník se zavazu.je:
a) zajistit k ultllrlli a (k)l)l"o\'och) ý prograin,
b) za.jistit z,ázemi pro účillkL!iici v rámci kuhurníl]o l)l"ogran]l1 (loalety a Šatny),

?
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6 '\/ přip:ídč nc])la(l]osti nebo \)(?i'lči]}l](')stj nčklclč]]() usla[)o\'cni íéto snilouvy nebud(.)ll do[čcl)a oslalnĹ
llS1tlľ]()\·'C')}í s]))k)u\'y.

7 Obč sn1]ll\'rlí Al)'cl]}!'1)()f'\")'7\l.ii auknličl)osl táo sn)]ou\y a ]j}"o]')]ašu.ii, Že si sm]()\)\'u přcčetly, s jqjini
obsa'hcni souhla::i. Zc s[nk)u\'a byla sc'psána n a 7;ik]:ľdč p]'a\divých úda,jů, z jejich pravC 2"1 S\'obo(il)C
vůle 21 nebyla uzaví'cna \.' Usni ani za jinak ,ied)1ostra|)llč nc\'ý]]o(inýc.]) rK)(ll))ŕnck, c'()ž sĹ\'rzLl.ií svým
l)()(]pisc]"n, resp. ])o(jl)lsc11] svého o|)rá\'nčj]a)() zástupce.
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