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Podmínky pro placené úkoly 

Článek 1 Účel podmínek

Tyto  podmínky  upravují  smluvní  vztah  mezi
smluvními stranami při  plnění  úkolů,  pokud se
k těmto podmínkám smluvní  strany zavázaly  a
neujednaly si něco jiného.

Článek 2 Zadavatel

Zadavatel je  ten,  kdo  zadává  úkoly  jako  za-
městnavatel, příkazce nebo v jiném právním po-
stavení podle zadávacího listu.

Zadavatelem je Česká pirátská strana, politická
strana s IČ 71339698, se sídlem Řehořova 19,
Praha 3. 

Za zadavatele  jedná  předseda nebo pověřený
člen strany nebo její organizační jednotky, která
smlouvu uzavírá (právní zástupce). 

S  výjimkou  uzavření  smlouvy  je  oprávněna
jednat jménem zadavatele též kontaktní osoba,
pokud je uvedena v hlavičce smlouvy.

Článek 3 Dodavatel

Dodavatel je  ten,  kdo plní  zadané  úkoly  jako
zaměstnanec, příkazník, dodavatel nebo v jiném
právním postavení podle zadávacího listu.

Dodavatel  je člen strany,  její  registrovaný příz-
nivec nebo jiná fyzická nebo právnická osoba. 

Pokud  dodavatel  jedná  v  rámci  svého
podnikání, uvede to v hlavičce zadávacího listu
vedle svého identifikačního čísla.  Jinak  se má
za  to,  že  dodavatel  nejedná  v  rámci  svého
podnikání. 

Článek 4 Úvodní prohlášení

Dodavatel zná vnitřní předpisy zadavatele a za-
vazuje se je při plnění úkolů dodržovat.

Zástupci smluvních stran prohlašují a ujišťují se,
že jsou způsobilí uzavřít mezi smluvními strana-
mi platnou smlouvu k zamýšlenému účelu.

Článek 5 Hlavní smluvní vztah

Dodavatel se zavazuje řádně splnit úkol uložený
zadavatelem za ujednanou odměnu. 

Článek 6 Zadávací list

Smlouva je uzavřena v písemné podobě podpi-
sem zadávacího listu, který podle údajů v něm
uvedených zakládá dohodu o provedení práce,
příkazní  smlouvu  nebo  jiný  v  něm  uvedený
hlavní smluvní vztah. 

Základní údaje o zadaném úkolu a odměně jsou
uvedeny  na zadávacím listu,  jehož  vyhotovení
obdrží každá smluvní strana.

Ze zadávacího listu vyplývá doba plnění úkolu,
odhad  časové  náročnosti  úkolu,  termín  prove-
dení, způsob evidence vykonané práce pro za-
davatele a způsob platby odměny. 

V  zadávacím  listu  se  vyznačí  den  uzavření
smlouvy, jakož i splnění úkolu a jiná významná
skutečnost pro trvání smlouvy, není-li potvrzena
písemně doručením druhé smluvní straně. 
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Článek 7 Povinnosti dodavatele

Dodavatel je povinen dodržovat pokyny zadava-
tele. Není-li  pokyn zadavatele vhodný nebo ho
dodavatel po právu odmítne plnit, dodavatel na
to upozorní zadavatele předem. Nevhodný po-
kyn dodrží dodavatel  jen tehdy,  pokud na tom
zadavatel trvá, a to na nebezpečí zadavatele.

Dodavatel  není  povinen  splnit  pokyn,  jehož
zjevně  není  třeba  k  plnění  ujednaného  úkolu.
Dodavatel  rovněž není  povinen plnit  dále  úkol
nebo splnit pokyn, pokud objektivní celková ča-
sová náročnost plněného úkolu přesáhne odhad
časové  náročnosti  uvedený  v  zadávacím  listu
nikoliv nepatrně.

Dodavatel je při plnění smlouvy povinen znát a
dodržovat vnitřní předpisy zadavatele včetně zá-
sad  uvedených  v  programu  Pirátů,  zejména
v jejich mezích jednat s péčí řádného hospodá-
ře. Závazek dodavatele znát a dodržovat vnitřní
předpisy zadavatele se vztahuje i na nově přija-
té vnitřní předpisy, dodavatel smí ovšem v pří-
padě  podstatné  změny  vnitřních  předpisů  za-
davatele, která má dopad na jeho úkol, smlouvu
vypovědět.
 
Dodavatel je oprávněn užít ke splnění smlouvy
jinou  osobu.  Užije-li  dodavatel  k  plnění  svého
úkolu  jiné  osoby,  odpovídá  za  splnění  úkolu,
jako  by  ho  plnil  sám.  Zadavatel  však  může
požadovat, aby dodavatel splnil úkol nebo jeho
část výlučně osobně, a dodavatel je povinen ta-
kovému požadavku vyhovět.  

Pokud při  plnění  smlouvy vznikne dílo,  vytvoří
ho  dodavatel  tak,  aby  nemělo  žádné  faktické
vady ani  právní  vady,  zadavatel  k  němu směl
vykonávat všechna práva a mohl s ním nakládat
podle svého uvážení. Dílo dodavatel předá za-
davateli;  v případě elektronického díla i  ve for-
mátu, ve kterém bylo vytvořeno.

Má-li  být  odměna  vyplácena  průběžně,  je  do-
davatel povinen účelně strávený čas na konkrét-
ní části úkolu evidovat dohodnutým způsobem.
Vykázaný  účelně  strávený  čas  nesmí  přesáh-
nout čas, který by vynaložil na danou část úkolu
průměrný  dodavatel  postupující  s  odbornou
péčí.  K plnění  úkolu,  které  v  rozporu  s ujed-
náním není evidováno, se nepřihlíží.

Dodavatel  je  povinen  k  mlčenlivosti  ohledně
strategických  informací,  plánovaných  akcí,  ne-
zveřejněných  podkladů,  osobních  údajů,  hesel
nebo jiných  důvěrných informací,  které  označí
zadavatel nebo s ohledem na všechny okolnosti

je patrné, že na jejich utajení má zadavatel zá-
jem.

Článek 8 Zákaz konkurence

Dodavatel  nesmí  vykonávat  úkoly  pro  druhou
politickou stranu nebo politické hnutí, leč by šlo
o ujednanou  spolupráci  druhé  politické  strany
nebo politického hnutí se zadavatelem. 

Článek 9 Licenční ujednání

Dodavatel  uděluje  zadavateli  veřejnou  licenci
Creative Commons BY-SA 4.0 k autorským dí-
lům  a  jiným   nehmotným statkům vytvořeným
dodavatelem  při  plnění  smlouvy,  ledaže  práva
vykonává  zadavatel  ze  zákona.  Zadavatel  je
oprávněn veřejně nabízet a užívat dílo pod svým
jménem  bez  uvedení  autora.  Dodavatel  nemá
právo na žádnou dodatečnou odměnu v souvis-
losti s následným užitím nehmotných statků. Za-
davatel  poskytnutá  díla  zveřejňuje  a  poskytuje
k užití  jiným  osobám  za  licenčních  podmínek
uvedených ve vnitřních předpisech zadavatele.

Článek 10 Odměna

Dodavateli náleží za řádné splnění úkolu odmě-
na ujednaná v zadávacím listě. 

Odměna  se  vyplácí  jednorázově  po  splnění
úkolu,  ledaže  je  odměna  ujednána  měsíčně
nebo za jiný časový úsek nebo je  dále  stano-
veno jinak.  Odměna se vyplácí  průběžně  také
tehdy,  má-li  být  úkol  průběžně  plněn  a  kont-
rolován,  doba plnění  přesahuje  jeden měsíc a
není dohodnuta jednorázová odměna.

Při průběžném vyplácení odměny vzniká právo
na poměrnou část  odměny vždy poslední  den
měsíce, ve kterém byla smlouva plněna. Odmě-
na  za  měsíc,  po  který  tato  smlouva  netrvala
celou dobu, se určí poměrnou částí doby plnění
úkolu.

Odměna za úkol nebo poměrná část odměny je
splatná  do  14  dnů  od  vzniku  odpovídajícího
práva na odměnu nebo její poměrnou část.

Jakékoliv jiné náklady spojené s plněním úkolů
hradí zadavatel jen za podmínek svých vnitřních
předpisů  nebo  za  podmínek  výslovně  ujed-
naných ve smlouvě. 
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Článek 11 Změny v odměňování

Zadavatel  může  určit  motivační  nebo  doda-
tečnou odměnu za výborné plnění  určité  části
úkolu nebo odměnu na daný měsíc zvýšit z dů-
vodu podstatně většího rozsahu úkolů, než vy-
plývá ze zadávacího listu.

Zadavatel smí platbu nevyplacené odměny zce-
la  nebo  zčásti  pozastavit,  pokud  dodavatel
řádně nesplnil svěřený úkol nebo jeho část nebo
to lze  s  ohledem na dostupné informace oče-
kávat, a to dokud dodavatel svěřený úkol řádně
nesplní. Pozastávka se může vztahovat i na bu-
doucí platby odměny nebo její poměrné části.  

Zadavatel smí platbu odměny zcela nebo z části
odepřít,  pokud  dodavatel  řádně  nesplnil
v daném období  uložený  úkol,  zejména pokud
tak neučinil ani na dodatečnou výzvu zadavatele
nebo zadavatel nemá na dodatečném plnění zá-
jem. 

O  změně  v  odměňování  musí  zadavatel  do-
davatele vyrozumět nejpozději v den splatnosti
odměny nebo její  poměrné části  na měsíc, ve
kterém nastala rozhodná skutečnost. 

Článek 12 Závazek součinnosti

Smluvní strany se zavazují předat si vzájemně
nezbytné  podklady  a  doklady,  vystavit  si  po-
tvrzení skutečností podstatných pro plnění této
dohody  a  poskytnout  si  jinou  potřebnou  sou-
činnost při postupu podle této smlouvy, a to i v
případech, kde to smlouva výslovně nezmiňuje.

Článek 13 Odpovědnost

Strany  nesou  odpovědnost  za  škodu  způso-
benou porušením nebo zanedbáním povinností
podle této smlouvy bez ohledu na zavinění. Za-
davatel odpovídá dodavateli  za vzniklou škodu
výlučně jen v rozsahu, v němž může tento ná-
klad  uhradit  ze  svého  pojištění  nebo  kdy  jde
o postup  podle  nevhodného  pokynu,  na  jehož
nevhodnost dodavatel zadavatele předem upo-
zornil a zadavatel na něm trval (Článek 7).

Článek 14 Doručování

Smluvní strany souhlasí s tím, že k doručování
lze používat elektronických nástrojů strany, a to
buď  podatelny  příslušného  orgánu  nebo  sou-
kromé  zprávy  na  uživatelský  účet  nebo  pří-
slušnou skupinu.  K doručování lze použít  také

e-mailové adresy uvedené v hlavičce zadávací-
ho listu.  Pokud  zpráva  došla  některým z  uve-
dených  způsobů  podle  dostupných  informací
adresátovi,  je  odesílatel  oprávněn ji  považovat
za doručenou, i když se s ní adresát nesezná-
mil.

Článek 15 Ochrana osobních údajů

Zástupci smluvních stran a smluvní strana, která
je fyzickou osobou, udělují souhlas, aby kteráko-
liv smluvní  strana zpracovávala a zveřejňovala
osobní  údaje  včetně  rodného  čísla  uvedené
v této smlouvě nebo v zadávacím listu, a to pro
účely  vedení  pracovněprávní  agendy,  výkon
práv a povinností  podle smlouvy a informování
veřejnosti.

Článek 16 Právní režim

Není-li touto smlouvou určeno jinak, vztahy mezi
smluvními stranami se řídí podle smluvního typu
ustanoveními § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zá-
koník práce, § 2430 a násl.  zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, o příkazní smlouvě,
resp. § 2586 a násl., o díle, a to vždy ve znění
účinném při podpisu smlouvy. 

Článek 17 Salvátorní ujednání 

Pokud  by  některé  ujednání  smlouvy  nebo
vnitřních  předpisů,  na  které  se  odkazuje,
ukázalo byť z části nebo dodatečně neplatným,
neúčinným nebo jinak nepoužitelným, nejsou tím
ostatní  ujednání  dotčena,  pokud to neodporuje
účelu smlouvy nebo nejde o ujednání, které od-
dělit  nelze.  Smluvní  strany  se  zavazují  zhojit
vadu  novým  ujednáním,  případně  též  vzájem-
ným  narovnáním  včetně  majetkového  vypořá-
dání,  aby  bylo  dosaženo  nejblíže  podobného
výsledku, jako kdyby vady nebylo. 

Článek 18 Trvání smlouvy

Doba plnění úkolu v zadávacím listu určuje, zda
smlouva  platí  na  určitou  dobu.  Bez ohledu  na
smluvní typ může zadavatel smlouvu, resp. do-
davatel,  vypovědět  za podmínek, které stanoví
ustanovení  zákona  o  výpovědi  příkazce,  resp.
příkazníka, s přihlédnutím k ostatním ujednáním
těchto podmínek.
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Článek 19 Řešení sporů

V případě sporu, který vznikne z této smlouvy
nebo v souvislosti  s ní a který nejsou smluvní
strany s to vyřešit samy, pokusí se nejprve o vy-
řešení sporu smírčím jednáním u prostředníka,
na kterém se shodnou nebo kterého určí  roz-
hodčí komise Pirátů.

V případě neúspěchu smírčího jednání  se do-
davatel  nebo  příslušný  orgán  zadavatele  za-
vazuje  obrátit  na  kontrolní  komisi  Pirátů  se
stížností  podle  rozhodčího  řádu,  který  je
vnitřním  předpisem  zadavatele.  Teprve  pokud
smluvní  strany  bez  úspěchu  vyčerpají  tyto
prostředky, mohou sjednat rozhodčí smlouvu ve
prospěch rozhodčí komise Pirátů nebo se obrátit
na  soud,  jinak  nebude  dluh  považován  za
splatný.

Článek 20 Zveřejnění smlouvy

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlou-
vy. Smlouva nabývá účinnosti  okamžikem, kdy

je celá včetně plných textů jejích příloh zveřejně-
na na internetových stránkách zadavatele. Zej-
ména musí být zveřejněn zadávací list v registru
smluv  Pirátů.  Zadávací  list  může  do  registru
smluv Pirátů vložit kterákoliv smluvní strana.

Článek 21 Závěrečná ujednání

Změna  smlouvy  se  připouští  jen  ve  formě  pí-
semných  číslovaných  dodatků  nebo  takových
změn v zadávacím listu, které budou společnou
vůli  smluvních  stran  bezpečně  prokazovat.  Za
zadavatele změny podepisuje právní zástupce. 

Smluvní strany prohlašují a vzájemně se ujišťují,
že  smlouvu  uzavřely  vážně  a  podle  své  svo-
bodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nevýhodných
podmínek, bylo jim poskytnuto potřebné vysvět-
lení a její obsah je jim zcela srozumitelný. 

Tyto podmínky schválilo předsednictvo krajské-
ho sdružení  Praha na své schůzi  konané dne
28.  srpna  2014  usnesením  sp.  zn.  PKS  Pha
42/2014. Podmínky jsou zveřejněny na webu:

http://www.pirati.cz/regiony/praha/podminky. 
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