Valná hromada 13. 11. 2018

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na rok 2019
UZAVŘENÁ PODLE § 2430 A NÁSLEDNĚ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A SCHVÁLENÁ VALNOU
HROMADOU SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
DNE 13. listopadu 2018
I. Smluvní strany
Příkazce:
(člen Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, který je nebo se stane členem podle
platných Stanov SOCR ČR schválených Valnou hromadou 18. 2. 2016)

se sídlem:
zastoupený:
funkce:
IČO:
DIČ:
(dále jen „Příkazce“)
a
Příkazník:
se sídlem:
zastoupený:
funkce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Ing. Tomáš Prouza, MBA
prezident
65994272
CZ65994272
KB, a.s.
19-2219850287/0100
(dále jen „Příkazník“)
II. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že bude poskytovat Příkazci služby v rozsahu uvedeném v platných
Stanovách Svazu, schválených Valnou hromadou Svazu dne 18. 2. 2016.
Specifikace služeb a možná účast na:
propagace významu obchodu a cestovního ruchu a obrana jejich zájmů prostřednictvím
svazových vztahů k odborné a občanské veřejností (PR) a k politicko-správním institucím
(PA)
uplatnění profesních zájmů oborů v plénu tripartity a v příslušných tripartitních pracovních
týmech
propagace člena Svazu jako součásti oborové reprezentace
základní odborné informace o sektoru obchodu a cestovního ruchu
definování společných zájmů a jejich prezentace rozhodovacím místům a veřejnosti
podpora pozici všech obchodních formátů, prodejních kanálů a segmentů cestovního ruchu
synergické využívání lobbingových aktivit Svazu k silným společným tématům
legislativní monitoring včetně včasného varování ohledně možných změn
monitoring tisku za obchod a cestovní ruch

podpora a rozvoj podnikání; odstraňování administrativních bariér v podnikání
prosazování vyvážených a spravedlivých podmínek k podnikání
ochrana profesních zájmů oborů v rezortních a expertních pracovních týmech
informace o národních a evropských fondech k podpoře podnikání
prosazování zájmů oborů při vytváření státní hospodářské a daňové politiky
prosazování zaměstnavatelských zájmů obchodu a cestovního ruchu
formulace připomínek k podnikatelské a všeobecné profesní legislativě na národní i evropské
úrovni
využívání regionálních aktivit pro rozvoj podnikání a propojení Svazu do krajských tripartit
využívání odborných, informačních, analytických služeb a statisticko-ekonomického
servisu
zapojení do práce odborných platforem a expertních týmů Svazu a účast na tvorbě jejich
závěrů
zapojení a využívání vzdělávacích aktivit Svazu (konference, kulaté stoly, workshopy, semináře,
publikace)
zapojení a interaktivní přístup k informačnímu a komunikačnímu systému Svazu
III. Doba plnění
1. Příkazník se zavazuje tyto služby poskytovat od podpisu této smlouvy po dobu platnosti
této smlouvy, tj. od ……….. do ………...
2. Služby budou časově rozloženy podle schválené strategie činnosti Svazu.
IV. Úplata, způsob a forma placení
1. Příkazce se zavazuje, že zaplatí příkazní úplatu za poskytnuté služby dle článku II této
smlouvy ve výši, kterou stanoví Platební řád, přijatý Valnou hromadou Svazu dne 13. 11.
2018. V Platebním řádu se specifikuje výše úplaty za služby zejména v závislosti na počtu
zaměstnanců nebo členů a subjektů Příkazce.
2. Výše úplaty je ve smyslu § 2 zák. č. 526/90 Sb. dohodnutou cenou. Pro rok ………. je
dohodnutá výše úplaty za běžný kalendářní rok
Kč ………….
3. Příkazce zaplatí Příkazníkovi úplatu dohodnutou podle čl. IV bod 1, na základě faktury,
kterou vystaví Příkazník, se 14-ti denní splatností od data jejího doručení.
4. Pokud člen neuhradí úplatu na základě faktury do doby 3 měsíců od doby splatnosti, může
to být důvodem k ukončení jeho členství – viz platné stanovy Svazu, § 7, § 11.
V. Závěrečná ustanovení
1. Dodatky k této příkazní smlouvě lze provádět pouze písemnou formou se souhlasem obou
smluvních stran. Jiným způsobem provedené změny jsou neplatné.
2. Na základě platných Stanov Svazu je tato příkazní smlouva závazná a platná pro člena
Svazu, ode dne jejího podpisu do 31. 12. ……
3. Účinná je tato smlouva po zaplacení příkazní úplaty ve smyslu č. IV této smlouvy.
V Praze dne …………………

………………………..
Příkazce

…………………………..
Příkazník

