
  
  

SMLOUVA O PRODUKČNÍM ZAJIŠTĚNÍ ZAHÁJENÍ KAMPANĚ 
  

Toto je smlouva o produkčním zajištění zahájení kampaně uzavřená mezi smluvními 
stranami: 

  
Česká pirátská strana 
se sídlem Řehořova 943/19, Praha 3 
IČO: 71339698 
(dále jen „pořadatel“) 
  
a 
  
Marcela Šroubková 
bytem Kouřimská 2306/8 
IČO: 03921891 
(dále jen „dodavatel“) 
  
  
Smluvní ujednání: 
  

1. Předmětem smlouvy je dodání produkčního zajištění akce Zahájení pražské kampaně          
na klíč v rámci prezentace Pirátské strany (dále jen „produkční zajištění“). 

2. Dodavatel produkční zajištění provede v domluveném termínu 20. května 2018. Za          
pořadatele technicky zodpovídá za provedení Michal Jokeš. 

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

4. Dohodnutá cena za  produkční zajištění činí 5840 Kč. Pořadatel zaplatí dodavateli za            
řádně provedené produkční zajištění do 14 dní od provedení uvedeného. Cena           
produkčního zajištění je dodavatelem zaručena co do závaznosti a úplnosti a nelze ji             
zvýšit jinak než dohodou obou  stran. Cena produkčního zajištění zahrnuje veškeré           
náklady a výdaje, které dodavateli v souvislosti s plněním smlouvy vzniknou.         
Dodavatel požaduje platbu poukázat na účet číslo 1015489886/6100, vedený u Equa           
bank. 

5. V případě provedení pouze části produkčního zajištění se dohodnutá cena dle čl. 4            
poměrně sníží na částku, která bude odpovídat hodnotě provedené části produkčního           
zajištění. V takovém případě je pořadatel povinen uhradit pouze takovou poměrnou          
část dohodnuté ceny postupem uvedeným v čl. 4 této smlouvy. 

6. V případě, že dodavatel nebude schopen z důvodu nepředvídatelných okolností          
realizovat produkční zajištění, které je předmětem této smlouvy, je povinen tuto           
skutečnost ohlásit pořadateli nejpozději 3 dny před termínem vystoupení. Nebude-li          
produkční zajištění řádně provedeno, má pořadatel z této smlouvy právo od smlouvy            
odstoupit. 

7. Dodavatel prohlašuje, že má veškeré znalosti a schopnosti potřebné pro řádné a            
včasné provedení produkčního zajištění a zavazuje se, že produkční zajištění          
provede s potřebnou péčí. 

8. Dodavatel sám obstará vše, co je k provedení produkčního zajištění třeba, pokud se            
s pořadatelem nedohodne jinak. 



9. Dodavatel bude organizaci provádět samostatně, bude však přitom vázán pokyny          
pořadatele. Bude-li dodavatel považovat vydané pokyny za nevhodné pro řádné a           
včasné provedení produkčního zajištění včas na to pořadatele upozorní. 

10. Pořadatel může od této smlouvy odstoupit před začátkem jejího plnění i bez udání             
důvodu. 

11. Dodavatel na sebe bere nebezpečí změny okolností, včetně zcela mimořádných          
a nepředvídatelných skutečností. 

12. Dodavatel ani částečně nepostoupí žádnou pohledávku související s touto smlouvou          
na nikoho jiného. 

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

14. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po            
jednom. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a             
že je projevem jejich svobodné, pravé a skutečné vůle. Obě strany souhlasí s tím, že             
tato smlouva bude v plném rozsahu zveřejněna. 

  
  

V Praze Datum 20. 5. 2018 
  
  
  
  
  

Pořadatel: 
  
  
  

____________________________ 
Česká pirátská strana 
Vít Šimral 
Místopředseda KS Praha 

   Dodavatel: 
  
  
  
   ___________________________ 
   Marcela Šroubková 
   Dodavatel 

  
 


