
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Česká pirátská strana
Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2
IČ: 71339698
Zastoupena: 
 
(dále jako „zadavatel“ na straně jedné)

a

Jméno a příjmení: __________________________ 
sídlo: ______________________________________
IČ: ____________
bankovní spojení: ___________________________

(dále jen jako „dodavatel“ na straně druhé)

Smluvní ujednání:

1. Předmět smlouvy
1.1 Na základě smlouvy se Dodavatel  zavazuje  provádět  pro Zadavatele  služby  _______________  dle  podmínek  stano-
vených v bodě 1.2 této smlouvy.
1.2 Plnění úkolu/úkolů bude evidováno v projektovém systému zadavatele na adrese http://redmine.pirati.cz,
zadané úkoly: ___________________________________________________________________________________________________

2. Odměna za služby
2.1 Dodavatel  je za poskytnutí služeb odměňován fixní částkou __________,- Kč/měsíčně a pohyblivou složkou
až _____,- Kč. Odměna bude udělena vždy na základě docházky vykázané v projektovém systému dodavatele stanoveném v bodě
1.2 této smlouvy.
2.2 Faktury jsou vystavovány vždy nejpozději k ______. dni v měsíci.
2.3 Čásová náročnost pro plnění zadaných úkolů byla určena na _____/týdně/měsíčně +/- _____h

3. Platnost smlouvy
3.1 Služby budou prováděny na základě požadavků a pokynů Zadavatele od____________do/ na dobu neurčitou.
3.2 Místo: Služby budou poskytovány osobně v prostorách poskytovatele nebo z místa bydliště.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Vztah mezi  smluvními stranami se dále řídí  podmínkami zadavatele pro placené úkoly zveřejněnými na < https://
www.pirati.cz/rules/ppu>, s nimiž se smluvní strany seznámily a zavazují se je dodržovat. Na důkaz seznámení se s podmín-
kami a uzavření smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
4.2 Tato smlouva nabývá účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.3 Tato smlouva může být měněna, prodlužována či jinak doplňována na základě písemných číslovaných dodatků při
souhlasu obou smluvních stran.
4.4. Tato smlouva platí od podpisu všemi smluvními stranami a je zhotovena ve 2 kopiích, po jednom pro Zadavatele a Do-
davatele. 

V ________________________ dne ___________

                                                _________________________________ ________________________________
                                                  Zadavatel                                                                         Dodavatel
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