
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 01)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní údaje:

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
ve věcech smluvních: Mgr. Jurajem Thomou, 1. náměstkem primátora,
na základě plné moci č. j. KP-PO/128/2014/EPM/39
ve věcech technických: Mgr Ivou Sedlákovou
tel:+420 725 941340
e-mail: sedlakovai@c-budeiovice.cz
00244732
CZ00244732
4209522/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „Objednatel"

a

Zhotovitel:
Sídlo:

Zdeněk Štěpánek
Panská 20, Český Krumlov-vnitřní město

Kontaktní údaje:

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

10286144 
CZ 6406220535

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „Zhotovitel", společně s objednatelem dále jen „smluvní 
strany"

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je realizace novoročního ohňostroje s hudebním doprovodem, 
bezpečnostní zajištění prostoru odpaliště a jeho následný úklid včetně zajištění všech 
příslušných povolení k realizaci ohňostroje (dále jen „Dílo").

1.2. Zhotovitel prohlašuje, zeje oprávněn a je odborně způsobilý k provedení Díla, a to v souladu se 
zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a všech oprávnění, certifikaci a licenci, kterých je třeba k řádnému poskytování 
předmětných služeb v souladu se zákonem.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění Díla a že má k dispozicí takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné 
a včasné provedení Díla a předání Díla nezbytné.

1.4. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele, že je shledal 
kompetentními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby 
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které 
Zhotovitel, jako subjekt odborné způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat.

1.5. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu Díla 
této smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ 
odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
a stavem spojena.
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2. Specifikace plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat novoroční ohňostroj dle specifikace uvedené dle v Příloze č. 1 
- Scénář novoročního ohňostroje, jež odpovídá popisu scénáře novoročního ohňostroje 
předloženého Zhotovitelem jako součást nabídky (dále jen „ohňostroj").

2.2. Základní podmínkou řádného plnění je dodržení kvality stanovené uvedenou Přílohou č. 1. 
a touto smlouvou, dále dodržení přesného časového harmonogramu, zejména včasné odpálení 
ohňostroje v hodinu a minutu dle této smlouvy.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel bude činnost dle či. 2 provádět v následujícím harmonogramu:
a) Zahájení příprav ohňostroje ihned po podpisu smlouvy.
b) Odpálení ohňostroje v úterý 01.01.2019 v 18:00 hodin.
c) Úklid prostoru po dopálení ohňostroje do 01.01.2019 do 22.00 hodin

3.2. Ohňostroj bude realizován v délce, jež je popsána v Příloze č. 1.
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty uvedené včl. 3.1. jsou vzhledem k povaze činnosti 

přiměřené a budou dodrženy.
3.4. Místem plnění je břeh u hvězdárny (pare. č. 21/1, k.ú. ČB 7) a Sokolský ostrov (pare. č. 572, k. ú. 

ČB1) - České Budějovice.

4. Cena za dílo

4.1. Zhotoviteli přísluší cena za řádné provedení Díla, ta je pevná a maximální a je dohodou 
smluvních stran stanovena v celkové výši 173.913 Kč bez DPH, tj. ve výši 200.000 Kč včetně 
DPH.

4.2. Cena, kterou je Objednatel povinen uhradit za realizaci ohňostroje a obsahuje veškeré ostatní 
náklady Zhotovitele vynaložené na plnění závazku vyplývajících z této smlouvy a sní 
souvisejících. Cena za Dílo je cena pevná, neměnná a konečná. Zhotovitel na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost. 
Za tímto účelem nemůže požadovat zvýšení ceny za Dílo.

5. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena po provedení Díla v termínu 
stanoveném v této smlouvě.

5.2. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od převzetí Objednatelem a bude obsahovat minimálně 
následující údaje:
a) Název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
b) Číslo faktury,
c) Číslo smlouvy o dílo,
d) Označení činnosti,
e) Den vystavení a den splatnosti,
f) Peněžní ústav a číslo účtu Zhotovitele,
g) Výši účtované částky v Kč, DPH, celkovou cenu a charakter provedené činnosti podle čl. 

2. Odst. 2.1),
h) Razítko a podpis odpovědné osoby

5.3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných
a účinných právních předpisů ČR. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být v průběhu celého
plnění smlouvy nabídková cena navyšována.

Stránka 2 z 4



6. Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele k jakékoliv změně předmětu Díla, jeho 
rozsahu a způsobu provádění, zejména není oprávněn bez souhlasu Objednatele zaměnit 
zadání dle přílohy této smlouvy, přičemž Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, 
zejména sledovat, zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a časovým harmonogramem 
dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel je povinen vpustit Objednatele na místo přípravy a realizace Díla a umožnit mu 
případnou kontrolu dodržování smluvních podmínek.

6.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí a dodržet veškeré obecné 
závazné předpisy a normy týkající se bezpečnosti práce a předcházení škodám na zdraví 
a majetku.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti újmám, které mohou vzniknout jeho činností na 
majetku Objednatele, na kterém má být provedeno Dílo, na majetku třetích osob či životu a 
zdraví, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené Objednatelem předložit originál 
pojistné smlouvy k nahlédnuti. V případě, že ve ihůtě stanovené Objednatelem nepředloží 
Zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění min. 5 mil. Kč, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

7. Sankční ustanovení a odstoupení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že nebude-ii ohňostroj proveden v požadovaném rozsahu 
a v požadované kvalitě, jak je uvedeno v této smlouvě vč. přílohy č. 1, může Objednatel 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH.

7.2. V případě, že Zhotovitel neprovede řádně úklid prostoru po odpálení ohňostroje, je oprávněn 
Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za dílo bez DPH.

7.3. V případě, že nebude ohňostroj uskutečněn, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatelem vyúčtované smluvní pokuty uvedené v tomto 
odstavci mohou být započteny oproti ceně za Dílo vyúčtované Zhotovitelem.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že bude-Ii Objednatel v prodlení s placením faktury po Ihůtě 
uvedené včl. 5., odst. 5.2 této smlouvy, uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % 
z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

7.6. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě zásahu vyšší moci 
(např. živelné katastrofy, epidemie, havárie, karanténní omezení, vichřice apod.). V oznámení 
o odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují uvést důvod.

8. Platnost a účinnost smlouvy

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 5b.

8.2. Závazek dle této smlouvy je svou povahou fixním závazkem dle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb. a 
Objednatel nemá zájem na opožděném plnění.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Jakékoliv změny nebo doplňky ktéto smlouvě vyžadují formu písemných, oboustranně 
podepsaných dodatků, jinak jsou neplatné.

9.2. Okolnosti mající vliv na plnění dle této smlouvy budou řešeny bez zbytečného odkladu 
způsobem umožňujícím co nejrychlejší řešení. Osobami oprávněnými k řešeni jsou zástupci ve 
věcech smluvních i technických uvedení v úvodu této smlouvy.

9.3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle
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tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost 
k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních 
webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že 
Objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout 
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely 
uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, Že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či 
poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují í na všechny případné dodatky k této 
smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

9.4. Jakékoliv vztahy a spory, které vzniknou při plnění této smlouvy a nejsou v ní řešeny, se řídí 
podle obecně závazných předpisů.

9.5. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že 
místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla 
Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.

9.6. Žádná ze smluvních stran nemá právo postupovat práva nebo závazky vyplývající ze smlouvy na 
jinou stranu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoli postoupení v rozporu 
s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné,

9.7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) autorizovaných stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 
(jeden) stejnopis a Objednatel 2 (2) stejnopisy.

9.8. Osoby zastupující Zhotovitele a Objednatele tímto prohlašují, že jsou oprávněny k podpisu této 
smlouvy.

Příloha č. 1 - Scénář novoročního ohňostroje

V Českých Budějovicích dne M.'.lk'V .í.^?.?.^!$í$..dne

za Objednatele 
Mgr. Juraj Thoma 

1. náměstek primátora

/

' A
O

[£•» t-iV *

&/\a

-3ud£-S'
za Zhotovitele

Panské 2o 38i
'OOTOís,,,. DtócXSS
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Příloha LI. - Scénář novoročního ohňostroje

Naším záměrem je realizace novoročního ohňostroje doprovázeného hudebním doprovodem 
nejvhodnějším způsobem tak, aby by} nejen silným a emotivním zážitkem pro diváky, ale také 
důstojným vykročením do Nového roku 2019, tedy ke kroku, pro který byí uvazován a objednán.

Hudebním doprovodem dle zadání Objednavatele je druhá symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast, 
skladatele Bedřicha Smetany o celkové délce 12 minut.

K realizaci ohňostroje budou využity pyrotechnické předměty třídy F2, F3 a F4 (kombinované baterie 
různých kalibrů a počtu výmětů, římských svící, jednořadých výmetnic, modulů a kulových pum 
různých ráží) s tím, že skladba použitých efektů bude podřízena hudebnímu doprovodu (tiché pasáže 
- tiché efekty, silné pasáže - různé světelné i zvukové efekty}. Další linkou je postupné navyšování 
výšky jednotlivých efektů od nejmenších po nejvyšší.

Čas: 0:00 až 4:00 výška efektů cca 40 až 50 m

4:00 až 8:00 výška efektů cca 50 až 70 rrr

8:00 až 12:00 výška efektů cca 70 až 100 m (resp. cca 40 až 100 m)

Pozn.

Častým jevem, zhoršujícím dobrou viditelnost ohňostroje v daném ročním období je vznik a účinek 
mihy. Po zkušenosti s tímto problémem proto v době realizace výškové části ohňostroje (kulové 
pumy třídy F3 a F4 s výškou efektů cca 70 až 100 m} v čase 8:00-12:00 zároveň posílíme ohňostroj i 
o efekty s výškou efektu cca 40 až 70 m tak, aby nedošlo k situaci, při které by diváci závěrečnou část 
díky mlze a výšce závěrečných efektů nemuseli vidět.

Za zhotovitele

Zdeněk Štěpánek 

Panská 20

38101 Český Krumlov

OUtiOSTXOJŮ -

pyRoreeuHjKA
Zdeněk ŠTĚPÁNEK

Panská 20, 381 01 česky Krumlov 
ICO 102^86 144 DIČ.CZ6406220535



Příloha č.2. > nabídka novoročního ohňostroje

datum 1.1.2019 18:00 -18:12 hod.

hudební doprovod druhá symfonická báseň Vltava z cyklu 
Má vlast, Bedřicha Smetany 
v celkové délce 12:00 min.

místo konání

Odpaliště Hvězdárna a planetárium Č.Budějovice
Prostor pro diváky Sokolský ostrov a Zátkovo nábřeží

instalace na místě 1.1.2019 od 9:00 hod.
demontáž, úklid 1.1.2019 18:20-22:00 bod.
úklid 2.1.2019 9:00 - 12:00 hod. v případě potřeby

zabezpečení prostoru Bezpečnostní agentura
Městská policie

seznam použitých pyrotechnických předmětů kat. ks

kombinovaná baterie 19 mm 16 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 22 mm 16 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 25 mm 16 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 20 mm 24 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 19 mm 25 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 22 mm 25 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 25 mm 25 Sh. F2 6
kombinovaná baterie 30 mm 25 Sh. F3 4
kombinovaná baterie 35 mm 25 Sh. F3 4
kombinovaná baterie 50 mm 25 Sh. F3 4
kombinovaná baterie 25 mm 36 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 35 mm 36 Sh. F3 6
kombinovaná baterie 22 mm 49 Sh. F2 8
kombinovaná baterie 25 mm 49 Sh. F3 6
kombinovaná baterie 30 mm 49 Sh. F3 4
kombinovaná baterie 20 mm 80 Sh. F3 3
kombinovaná baterie 20 mm 100 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 25 mm 100 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 20 mm 120 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 25 mm 120 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 20 mm 121 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 20 mm 137 Sh. F4 2
kombinovaná baterie 20 mm 200 Sh. F4 2
římské svíce 0,7" F2 24
římské svíce 1“ F3 24
jednořadá výmetnice 30 mm 9 Sh. F4 4



jednořadá výmetnice 30 mm 10 Sh. F4 4
jednořadá výmetnice 30 mm 12 Sh. F4 4
jednořadá výmetnice 30 mm 13 Sh. F4 4
kulová puma 2,5" F3 36
kulová puma 3,0“ F3 150
kuiová puma 4,0" F4 100

materiál celkem 144.423,-

příprava, montáž na místě 9.990,-

demontáž, úklid 2.990,-

ozvučení 10.000,-

ostraha 4.000,-

doprava 2.510,-

celkem bez DPH 173.913,-

DPH 15% 26.087,-

celkem včetně DPH 200.000,-

pozn. Snížená sazba DPH uplatněna die CZ-CPA 93.29.21 Služby související s ohňostroji a 
světelnými a zvukovými představeními

Za zhotovitele

Zdeněk Štěpánek 
Panská 20
38101 Český Krumlov

IČO:
DIČ:
tel:

10286144 
CZ 6406220535

OHŇOSTROJŮ . 
PynOTŮOHNlKA
Zdeněk ŠTĚPÁNEK 

Panská 20, 381 01 .Český Knjmkw 
IČO 102-66 144 B1C CZ6406220535


