Statutární město České Budějovice
se sidíem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1,370 92 České Budějovice
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732
Bankovní spojeni: 4209282/0800, Česká spořitelna, a. s,
zastoupené Ing. Jaromírem Talířem, náměstkem primátora, na základě plné moci
čj. KP-PO/385/2015/EPM/111 ze dne 30.09.2015
(dále jako „Příkazce")
a

Mgr. Šárka Kosová
Rokycanova 83/7,370 04 České Budějovice
IČ: 73514900
(dále jako „Příkaznik")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, platném znění (dále jen „Občanský zákoník")
a v souladu s usnesením RM č. 1210/2017 ze dne 04.09.2017, tuto

Příkazní smlouvu č. 2017002174
(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 (dáie jen „výstavní prostory"). Příkazník se zavazuje,
že bude pro Příkazce a na jeho účet zajišťovat provoz výtvarného atelieru, který je součástí výstavního
prostoru Domu umění. Příkazce se zavazuje platit Příkazníkovi sjednanou odměnu.
ČI. 2

Provoz výtvarného atelieru
1. Zajišťováním provozu výtvarného atelieru se rozumí uskutečňování lektorské a organizační činnosti
ve vztahu k doprovodným programům akcí uskutečňovaných v prostorách, které jsou součástí výstavního
prostoru, a to na základě Příkazcem schváleného výstavního plánu. Tato činnost zahrnuje zejména přípravu
dramaturgie doprovodných programů a zajišťování jejich propagace. Při výkonu těchto činností je Příkazník
povinen postupovat s odbornou péčí, poctivě a pečlivě as důrazem na patřičnou uměleckou úroveň
jednotlivých 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 výtvarného atelieru. Příkazník
je povinen plnit povinnosti podle této Smlouvy osobně, ledaže Příkazce udělí se zastoupením Příkazníka
k jednotlivému úkonu nebo činnosti předchozí písemný souhlas.
3. Příkazník je oprávněn činit jménem Příkazce a na účet Příkazce právní jednání v mezích daných rozsahem
činností podle odst, 1 tohoto článku. Za tím účelem je Příkazce povinen vystavit Příkazníkovi po uzavření
této Smlouvy písemnou plnou moc, jejíž vzor je přílohou této Smlouvy.
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Čí. 3
Odměna Příkazníka
Příkazník vykonává činnosti podle této Smlouvy za úplatu, která se sjednává ve výši 20.000 Kč bez DPH
měsíčně (tj. 240.000 Kč bez DPH/rok). Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH. Tato odměna je splatná vždy
zpětně za období minulého kalendářního měsíce, a to do desátého dne měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, za který se hradí. První splátka bude v souladu s čl. 6 odst. 5 poskytnuta za měsíc leden 2018. 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 výtvarného atelieru
1. Příkazník bere na vědomí, že příjmy ze vstupného budou odváděny na pokladnu Magistrátu města České
Budějovice pověřeným zaměstnancem Příkazce zařazeným do Odboru kultury a cestovního ruchu
Magistrátu města České Budějovice.
2. Materiál a jiné věci či služby nezbytné k činnosti Příkazníka podle této příkazní smlouvy zajišťuje průběžně,
v přiměřeném rozsahu odpovídajícím charakteru této smlouvy a v souladu se zásadami hospodárnosti
Příkazník, a to vždy po předchozím projednání s Příkazcem, přičemž vysloví-lí Příkazce v rámci tohoto
projednání nesouhlas s pořízením daného materiálu nebo jiné věci či služby, není Příkazník oprávněn je
pořídit, a učiní-li tak, považuje se takové jednání Příkazníka za překročení zástupčího oprávnění dle čl. 5
odst. 6. Příkazník je povinen řídit se při postupu podle tohoto odstavce i dalšími pokyny Příkazce. Náklady,
které v souladu s tímto odstavcem Příkazník na pořízení materiálu a jiných věcí či služeb vynaložil, budou
Příkazcem Příkazníkovi nahrazeny v souladu s § 2436 občanského zákoníku, a to vždy na základě
příslušných daňových a jiných dokladů, které je Příkazník povinen Příkazci předložit. Bez předložení těchto
dokladů není Příkazce povinen náklady podle předchozí věty hradit. Zálohu na úhradu hotových výdajů
Příkazníka ve smyslu § 2436 občanského zákoníku je Příkazce povinen složit pouze v případě, že se na tom
smluvní strany ve vztahu k danému materiálu nebo jiné věci či službě dohodly.

Čl. 5
Trváni Smlouvy a sankce
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne 31.12. 2018.
2. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto Smlouvu písemně vypovědět kdykoliv během jejiho trvání.
Důvodem pro výpověď může být pouze porušení povinnosti druhou smluvní stranou vyplývající jí z této
Smlouvy. Neurčí-Ji 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. Výši úroku z prodlení, jehož zaplacení je Příkazník oprávněn vůči Přikazci 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.
5. Každá ze smluvních stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností
podle této Smlouvy.
6. Příkazník bere na vědomí, že překročí-li zástupci 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.
7. Zánikem této Smlouvy zaniká vždy i plná moc na základě této Smlouvy udělená.
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ČI. 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.
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 ihůtách 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). 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. 2018, 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. 17179 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
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Či.
Ing Jaromír Talíř, náměstek prima toraxů*.
statutární město České Budějovice

25 09 2017

*
Mgr. Šárka Kosová
lektorka výtvarného ateliéru
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Příloha c. 1

PLNÁ MOC
2 mocnitel:
Statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732
Bankovní spojení: 4209522/0800.. Česká spořitelna, a. s.
zastoupené Ing. Jaromírem Talířem, náměstkem primátora, na základě plné moci
čj. KP-PO/3S5/2015/EPM/111 ze dne 30.09.2015

Zmocněnec:
Mgr. Šárka Kosová
Rokycanova 83/7, 370 04 České Budějovice
IČ: 73514900

Předmět zmocnění:
Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci, aby ten jménem zmocnítele a na účet ^mocnitelův
uskutečňoval právní jednání v mezích daných příkazní smlouvou č. 2017002174 uzavřenou mezi zmocnitelem
a zmocněncem dne
Na základě příkazní smlouvy podle předchozího odstavce je zmocněnec oprávněn zastupovat zmocnitele ve
věcech vyplývajících ze zajišťování provozu výtvarného ateliéru 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 tímto plnou moc bez výhrad přijímá.
Účinnost udělené plné moci nastane okamžikem účinnosti příkazní smlouvy uvedené v prvním odstavci. Plná
moc je udělována do 31. 12. 2018, nejdéle však do zániku zmocněnce dle uzavřené příkazní smlouvy podle
prvního odstavce.
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Mgr, Šárka Kosová
lektorka výtvarného ateliéru
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