Príkazní smlouva

podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany
Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou.
Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí Odboru kultury a projektů

(dále jen „Klient” na straně jedné)
a

Ewing Public Relations, s.r.o. se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1603/47a, PSČ 170 00, IČ
49712331 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložce číslo 23104 zastoupena jednatelem Jakubem Hrabovským a jednatelem Ondřejem
Kubalou
(dále jen „EPR“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

O POSKYTOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

,
IL
Úvodní prohlášení a účel smlouvy

2.1

Předmětem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících
ze závazku EPR poskytovat pro Klienta komunikační služby za podmínek v této
smlouvě uvedených a závazku Klienta platit EPR za poskytnuté služby sjednanou
odměnu.

2.2

EPR prohlašuje, že:

-

je společností řádně založenou a existující podle českých právních předpisů, je
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložce číslo 23104 a je oprávněna vykonávat služby, jež jsou předmětem této
smlouvy; kopie výpisu z obchodního rejstříkuje přílohou číslo 1 k této smlouvě,
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2.3

je oprávněna uzavřít tuto smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající a nejsou jí
známy žádné okolnosti, které by uzavření této smlouvy bránily.

Klient prohlašuje, že:

-

má zájem na poskytování služeb v oblasti komunikace a za tím účelem uzavírá
s EPR tuto smlouvu.

III.
Předmět smlouvy a podmínky jejího plnění
3.1

EPR se zavazuje poskytovat Klientovi služby v oblasti komunikace, jak jsou dále blíže
označeny v této smlouvě, a Klient se zavazuje tyto služby využívat a platit EPR
sjednanou odměnu. Komunikační služby budou poskytovány při komunikačních
kampaních v projektech, které svým rozsahem přesahují standardní činnost tiskového
oddělení. Půjde zejména o poradenství v oblasti online a offline kampaní při velkých
projektech a specializovaných kampaních, při nichž je nezbytné spolupracovat s dalšími
subjekty a organizacemi, či v oblasti tvorby dlouhodobé komunikační strategie a její
realizace (dále jen „Komunikační služby“).

3.2

Strany se mohou dohodnout, že EPR bude Klientovi poskytovat další služby nad rámec
Komunikačních služeb vymezených v této smlouvě. Dohoda podle předcházející věty
musí být písemná a bude považována za dodatek k této smlouvě. Práva a povinnosti
stran v dohodě výslovně neupravená se budou řídit touto smlouvou.

3.3

Každý individuální projekt, popřípadě jednotlivé fáze tohoto projektu, připravovaný pro
Klienta musí být předem schválen Klientem nebo jím pověřenou osobou. Za součást
projektu se podle povahy projektu považují i scénář, rozpočet, grafické návrhy, zápisy
zjednání či obdobné listiny, charakterizující jednotlivý krok, který Klient nebo EPR
navrhuje učinit (dále jen „prováděcí dokument“).

3.4

EPR se zavazuje postupovat při plnění povinností z této smlouvy s odbornou péčí a
respektovat a chránit jemu známé zájmy a dobrou pověst Klienta.

3.5

EPR se zavazuje postupovat při plnění povinností podle této smlouvy podle pokynů
Klienta. EPR je oprávněn odchýlit se od pokynů Klienta, pokud je to v zájmu Klienta a
EPR nemohl včas získat jeho souhlas. Ani v takovém případě EPR není oprávněn se od
pokynů Klienta odchýlit, pokud je to Klientem výslovně zakázáno.

IV.
Povinnosti smluvních stran, další podmínky plnění
4.1

Klient se zavazuje:
i)

poskytovat EPR včasné, úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady
nezbytné k řádnému plnění povinností EPR podle této smlouvy, a to ve lhůtě
dohodnuté nebo stanovené v prováděcích dokumentech, vždy však nejméně
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s časovým předstihem, který umožní EPR včasné a řádné splnění závazků
stanovených touto smlouvou a prováděcími dokumenty,
ii) projednat s EPR na jeho výzvu bez zbytečného odkladu (osobně, písemně,
telefonicky) další postup či řešení konkrétní otázky, jejíž vyřešení je nezbytné pro
plnění povinností EPR z této Smlouvy,
iii) poskytnout EPR ve stanovené lhůtě dodatečné informace nezbytné pro plnění
povinností EPR podle této smlouvy,

iv) poskytnout EPR v přiměřené lhůtě své písemné stanovisko k otázce, jejíž vyřešení
je nezbytné pro plnění povinností EPR podle této smlouvy,
v) poskytovat EPR další součinnost nezbytnou k řádnému plnění povinností EPR
podle této smlouvy;

vi) nenabízet přímo či prostřednictvím jiných osob zaměstnancům ani jiným osobám
spolupracujícím s EPR uzavření ani s nimi nesjednávat pracovní či jiné smlouvy,
jejichž předmětem je činnost, která je shodná či srovnatelná s předmětem podnikání
EPR. Závazek Klienta podle předcházející věty zaniká uplynutím jednoho roku od
ukončení činnosti EPR podle této smlouvy. V případě porušení takového závazku je
EPR oprávněn požadovat od Klienta uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč
za každý takový případ porušení. Účastnící smlouvy prohlašují, že sjednanou výši
smluvní pokuty považují za přiměřenou povaze a významu povinnostem, jejichž
porušení se smluvní pokuta týká. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný
nárok na náhradu škody vzniklé EPR porušením takového závazku

4.2

EPR se zavazuje poskytovat Klientovi PR služby v rozsahu 200 hodin. V případě, že
plnění Komunikačních služeb bude vyžadovat poskytování činnosti ve větším rozsahu
než 200 hodin, informuje EPR Klienta o potřebě navýšení rozsahu hodin. Klient stanoví
takový navýšený rozsah písemnou objednávkou dle čl. 3.2. V takovém případě bude
navýšená odměna kalkulována hodinovou sazbou 2 200 Kč. Zúčtování poskytnutých
vícehodin podle objednávek dle odst. 3.2. této smlouvy bude provedeno ke konci
kalendářního měsíce, v němž je služba poskytována, nedohodnou-li se smluvní strany
v objednávce jinak. V případě, že Klient nevyčerpá sjednaný rámec hodin, podle této
smlouvy k ukončení smluvního vztahu, smluvní strany se dohodly, že takto
nevyčerpané hodiny se nepřevádí do dalšího zúčtovacího období a zanikají; v takovém
případě Klient uhradí odměnu pouze za řádně v souladu s touto smlouvou provedené a
fakturované hodiny ze strany EPR.

4.3

Pokud EPR poskytne Klientovi Komunikační služby nad rámec rozsahu 200 hodin bez
dohody a objednávky dle odst. 3.2 a 4.2, nenáleží za takto poskytnuté služby EPR
odměna.

4.4

Rozsah služeb poskytovaných nad rámec této smlouvy bude předmětem samostatné
dohody mezi EPR a Klientem.

4.5

Rozsah případného individuálního projektu bude vždy stanoven dohodou smluvních
stran v jednotlivém prováděcím dokumentu.
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4.6

EPR předá Klientovi věci, které za něho převzal nebo pro něho obstaral v souvislosti
s plněním povinností podle této smlouvy v dohodnutých lhůtách, nej později do 14 dnů
po zániku této smlouvy. Klient se stává vlastníkem těchto věcí úplným zaplacením
všech svých peněžitých závazků vůči EPR, které jsou splatné v době předání věcí
Klientovi. EPR je oprávněn zničit na náklady Klienta tyto věci v případě, že je Klient
nepřevezme do 60 dnů od doručení písemné výzvy k jejich převzetí.

4.7

Pokud věci obstarané EPR pro Klienta podle této smlouvy jsou předmětem autorských
práv, popřípadě jiných práv duševního vlastnictví, je EPR povinen poskytnout Klientovi
nezbytnou součinnost k tomu, aby se Klient stal subjektem majetkových práv k těmto
věcem ve smyslu příslušných právních předpisů.

4.8

Klient bude EPR poskytovat výhradně informace, které jsou úplné, přesné, pravdivé a
nezavádějící. V případě, že předmětem této smlouvy je propagace výrobků Klienta, je
Klient povinen předkládat EPR k propagaci pouze výrobky, které nejsou tzv.
nebezpečnými výrobky ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele či výrobky obdobného
charakteru ve smyslu příslušných právních předpisů a výrobky, jejichž nabídka není
zakázána.

EPR neodpovídá za věcný obsah a právní důsledky ani za kvalitu, správnost a
věrohodnost informace, která je součástí komunikace a je uvedena v prováděcím
dokumentu, schváleném Klientem nebo poskytnuta EPR Klientem podle této smlouvy.
EPR je oprávněn použít ke splnění libovolné své povinnosti podle této smlouvy třetí
osobu, za její činnost však odpovídá stejně jako by tuto povinnost plnil sám.
Smluvní strany se v souladu s § 2894 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
dohodly, že odpovědnost EPR za škodu způsobenou Klientovi v souvislosti s touto
smlouvou bude omezena tak, že EPR odpovídá vůči Klientovi za škodu způsobenou
v souvislosti s touto smlouvou za období každých 12 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích ode dne účinnosti této smlouvy nejvýše do částky 10,000.000,- Kč (slovy:
Desetmilionů korun českých).

4.9

Mlčenlivost a důvěrnost informací

EPR je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v průběhu výkonu své činnosti podle této smlouvy, a to i po zániku této smlouvy,
s výjimkou informací, které je nutné poskytnout třetí osobě pro řádný výkon práv nebo
povinností EPR podle této smlouvy, a informací, které jsou veřejně dostupné nebo jsou
podle pokynů Klienta určeny ke zveřejnění. Povinnosti mlčenlivosti může EPR zprostit
jen Klient. Povinnost mlčenlivosti ve shora uvedeném rozsahu platí dále ještě dva roky
po skončení platnosti této smlouvy, nebude-li v jednotlivém případě písemně dohodnuto
smluvními stranami jinak.
4.10 Zmocnění smluvních stran

Smluvní strany pro účely vzájemné operativní komunikace při plnění této smlouvy
ustanovují své nevýhradní zmocněnce, vybavené pravomocí jednat v záležitostech
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dotýkajících se této smlouvy jménem jednotlivých smluvních stran. Zmocněnec Klienta
však není oprávněn jménem uzavřít tuto smlouvu či její dodatky.
Zmocněncem Klienta je: Jan Hammík
Zmocněncem EPR je: Radka Hrstková
Změny v osobách zmocněnců se smluvní strany zavazují si vzájemně neprodleně
písemně oznámit.

V.
Odměna

5.1

Za činnost vykonávanou podle této smlouvy se Klient zavazuje zaplatit EPR smluvní
paušální odměnu takto:
a) Jednorázovou paušální odměnu za činnost podle 3.1.440 000 Kč,
b) Jednorázovou režijní částku ve výši 5 % odměny uvedené pod písmenem a) tohoto
článku smlouvy, na krytí administrativních nákladů (telekomunikační poplatky,
tisk, kopírování, doprava),
K takto sjednané odměně bude připočtena DPH ve výši podle právních předpisů
platných v době, kdy se uskuteční příslušné zdanitelné plnění.

5.2

Klient je dále povinen uhradit EPR náklady, které EPR nutně nebo účelně vynaloží při
plnění svých povinností podle této smlouvy a které nejsou kryty ustanovením odst. 5.1
písm. b) tohoto článku. Náklady převyšující částku 5 000 Kč podléhají předchozímu
schválení Klientem.

5.3

Odměna j e splatná takto:

-

-

za činnost podle odst. 5.1 písmeno a), b), převodem na bankovní účet EPR do 14.
dnů po předložení faktury - daňového dokladu, vystaveného po odpracování 50
hodin, další daňový doklad bude vystaven po odpracování dalších 50 hodin, a takto
opakovaně do vyčerpání objednaných hodin dle 4.2..
náklady podle odst. 5.2 měsíčně převodem na bankovní účet EPR do 14. dnů po
předložení faktury - daňového dokladu, vystaveného vždy se zdanitelným plněním
k poslednímu dni v měsíci, v němž je služba poskytována

5.4

Klient je povinen uhradit fakturované částky ve lhůtách splatnosti na fakturách
(zálohových listech) uvedených. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku
strany sjednávají podle § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, úrok z
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.5

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této smlouvy nepoužije ustanovení § 1933
odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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VI.
Doba a způsob ukončení platností smlouvy
6.1

Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to do 31.12.2020. Každá ze stran je
oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

6.2

EPR je oprávněn od této smlouvy odstoupit před zahájením poskytování PR služby
nebo v jeho průběhu v případě, že se Klient ocitne v prodlení s úhradou svého
peněžitého závazku vůči EPR vzniklého na základě této smlouvy po dobu delší než 15
dní. V takovém případě nenese EPR odpovědnost za vzniklou škodu. Právo smluvních
stran od této smlouvy odstoupit v souladu s občanským zákoníkem tím není dotčeno.

6.3

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
EPR je povinen v případě odstoupení učinit všechny neodkladné úkony nutné k tomu,
aby Klientovi nevznikla škoda, to neplatí v případě, že Klient EPR písemně sdělí, že
provedení žádných úkonů nepožaduje.
VII.
Závěrečná ujednání

7.1

Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná
okamžikem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7.2

Změny této smlouvy je možné sjednat pouze v písemné formě dodatkem podepsaným
oběma smluvními stranami. Pokud některá strana předloží návrh dodatku, je druhá
povinna se k tomuto návrhu do 14 dní vyjádřit a po tuto dobu je zároveň návrhem
vázána strana, která jej podala.

7.3

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí českými
právními předpisy. '

7.4

V případě sporu jsou smluvní strany povinny vynaložit veškeré úsilí, které na nich lze
spravedlivě požadovat, ke smírnému řešení sporu. Nenajdou-li řešení, všechny spory
vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Spor mezi smluvními stranami bude projednán a
rozhodnut třemi rozhodci jmenovanými dle řádu Rozhodčího soudu v rámci
urychleného řízení do dvou měsíců podle § 30 odst. 1 písm. a) Řádu Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro
vnitrostátní spory. Rozhodnutí Rozhodčího soudu bude pro obě smluvní strany závazné,
konečné a vykonatelné. V případě, že smluvní strany vyřeší svůj spor v průběhu
rozhodčího řízení smírně ve formě rozhodčího nálezu, nemusí být takový rozhodčí nález
odůvodněn.

7.5

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém splatností originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
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7.6

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli za nápadně
nevýhodných podmínek či v rozporu s poctivým obchodním stykem a na důkaz tohoto
tvrzení připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ť 8 -flí- 2020

V Praze dne

Městská část Praha 10

Ewing Public Relations, s.r.o.

jméno: Ondřej Rubala
funkce: vedoucí Odboru kultury a projektů

funkce: jednatel

Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Ewing Public Relations, s.r.o.
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