
SMLOUVA O DÍLO

Toto je smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami:

Česká pirátská strana
se sídlem Řehořova 943/19, Praha 3
IČO: 71339698
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Marek
se sídlem: Krusičany
Narozen: 1946
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní ujednání:

1. Zhotovitel pro objednatele udělá toto:
Nazvučení prostoru akce

2. Zhotovitel dílo dokončí v tomto čase:
14.9 2018

3. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud odpovídá této smlouvě a jejímu účelu.

4. Objednatel řádně a včas dokončené dílo od zhotovitele převezme a v dohodnuté lhůtě mu za
něj  zaplatí  cenu  ve  výši  3000 Kč (dále  jen  „cena  díla“).  Cena  díla  je  zhotovitelem
zaručena co do závaznosti a úplnosti a nelze ji zvýšit jinak, než dohodou stran. Cena díla
zahrnuje  veškeré  náklady  a  výdaje,  které  zhotoviteli  v souvislosti  s plněním  smlouvy
vzniknou.

5. Nebude-li dílo včas a řádně dokončeno, má objednatel z této smlouvy následující práva:
(a) právo  poskytnout  zhotoviteli  dodatečnou  lhůtu  k dokončení  díla,  přičemž  je

objednatel  zároveň oprávněn snížit  cenu díla o 0 Kč za každý započatý den
prodlení oproti původně smluvenému času dokončení (čl. 2 smlouvy);

(b) právo od smlouvy odstoupit;
(c) právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0 Kč;
(d) právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

Objednatel může využít i více z uvedených práv současně, pokud to jejich povaha nevylučuje.

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  má veškeré  znalosti  a  schopnosti  potřebné pro řádné a  včasné
provedení díla, a zavazuje se, že dílo provede s potřebnou (odbornou) péčí.

2. Zhotovitel  sám  obstará  vše,  co  je  k provedení  díla  třeba,  pokud  se  s objednatelem
nedohodne jinak.
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3. Zhotovitel  bude  dílo  provádět  samostatně,  bude  však  přitom  vázán  pokyny  objednatele.
Bude-li zhotovitel považovat vydané pokyny za nevhodné pro řádné a včasné provedení
díla, objednatele na to včas upozorní.

4. Objednatel může kontrolovat provádění díla. Jestliže některá ze stran zjistí v provádění díla
nedostatky,  zhotovitel  je  neprodleně  odstraní,  jinak  může  objednatel  od  smlouvy
odstoupit.

5. Objeví-li se do 0 dnů, může objednatel vždy požadovat přiměřenou slevu z  ceny díla. Práva
objednatele vyplývající ze zákona tím nejsou dotčena.

6. Objednatel může od smlouvy před začátkem jejího plnění odstoupit i bez udání důvodu.

7. Zhotovitel  na  sebe  bere  nebezpečí  změny  okolností,  včetně  zcela  mimořádných
a nepředvídatelných skutečností.

8. Zhotovitel  ani  částečně  nepostoupí  žádnou  pohledávku  související  s  touto  smlouvou  na
nikoho jiného.

9. Případné spory týkající se této smlouvy budou primárně řešeny smírnou, mimosoudní cestou.

10. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  každá  strana  obdrží  po  jednom.
Obě strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude v plném rozsahu zveřejněna.

V Benešově dne 14.9 2018

Objednatel:

________________________________
Česká pirátská strana
Jana Skopalíková
Předsedkyně MS Benešov

Zhotovitel:

________________________________
Petr Marek
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