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S m l o u v a  
 o zabezpečení uměleckých aktivit v historickém stylu 

„Husitské dny“ 2019 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Občanský 
zákoník“), ve znění pozdějších předpisů  

I. 

Smluvní strany: 

1. 
MĚSTO TÁBOR (dále jen „Město“) 
se sídlem: Žižkovo nám. 2, Odbor kultury a CR 
Tábor 390 15 
IČO: 00253014           DIČ: CZ00253014 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s.,  pobočka Tábor 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
/zastoupené: Ing. Štěpán Pavlík, starosta města/ 
 
a 

2. 
SDRUŽENÍ HOUSOVA MLÝNA z. s. (dále jen „Spolek“) 
se sídlem: Pod Holečkovými sady 383, Tábor, 390 01 
IČO: 650 189 82  
bankovní spojení: KB Tábor 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené: MgA. Karolínou Martincovou,      
Registrace u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L  vložka 2144 

 

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tuto 

 s m l o u v u 

 II. 

 Předmět smlouvy 

„HUSITSKÉ DNY“ - zajištění realizace dobového projektu Spolkem. Projektem se 
rozumí zajištění umělců a realizace divadelní hry o životě Mistra Jana Husa, včetně 
přípravy scénáře a realizace technického zabezpečení uměleckých aktivit programu 
projektu a dekorací v prostorách Housova mlýna. Projekt se uskuteční v termínu                
4.6. – 6.6. 2019 v areálu Housova mlýna (Holečkovy sady). V rámci projektu se uskuteční 
celkem 6 představení. Začátky představení jsou každý den konání v 9:00 a 11 hodin. 

 

III. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Spolek zajistí: 

a) Realizaci programu Husitských dnů ve dnech 4.6.–6.6. 2019 (6 představení) vždy              
v 9:00 a 11 hodin, a to i v případě nepříznivého počasí /mokrá varianta představení se 
uskuteční ve vnitřních prostorách budovy Housova mlýna/ 
 



 - 2 - 

b) Přítomnost účinkujících a umělců vždy min. 15 minut předem a odvedení uměleckého 
výkonu ve sjednaném rozsahu s plnou odpovědností za umělecké vyznění produkce. 

 

c) Dobový program pořadů v rozsahu:  

- 1 moderátor celého pořadu: profesionál v oboru 
- divadelní představení o životě ve středověku a mistru Janu Husovi 
- dvě středověké hry -  metání husitským prakem, jízda na sudu 
- 1 bubeník a 1 bavič (kejklířské dovednosti) – profesionálové v oboru 
- celkem vystoupí minimálně 6 realizátorů (profesionálů v oboru) 
- ukázky husitských zbraní 
- obsluha řemeslného stanu - práce na hrnčířském kruhu /bude zpoplatněno/  
- obsluha nezpoplatněného interaktivního řemeslného stanoviště – malování erbů 
- ukázky středověké tortury   
- ukázky střelby z praku nebo kanónu 
 
Technické zajištění: 
d) Přípravu prostor Housova mlýna, stavbu jednotlivých kulis, ozvučení venkovního areálu 
/v případě mokré varianty ozvučení uvnitř budovy/ 
e) Naaranžování prostor Housova mlýna do období husitství: 
f) husitské prapory, husitské pavézy a štíty, tři husitské stany (2x rytířské, 1x otevřený),           
stan pro pořadatelskou službu, husitské dělo, kulisy středověké tortury 
g) Technické zabezpečení provozu středověké taverny v budově Housova mlýna                             
a venkovní posezení (lavice, stoly), provoz toalet pro účastníky akce. 
 
2. Město Tábor zajistí vlastními prostředky a na svůj náklad: 
a) Pořadatelskou službu v historickém kostýmu (prodej vstupenek) 
b) Soutěžní test pro děti – vždy s pozměněným tématem 
c) Ceny do soutěžního slosování 
d) Zákaz vstupu do areálu do začátku každého pořadu a během pořadu 
e) Nenarušování programu pozdě příchozími třídami 
f) Propagaci projektu (propagační letáky a rozeslání po krajích ČR) 
g) V propagačních materiálech zajistí uvedení těchto informací:  

- realizátory projektu - Housův mlýn a ag. A.R.G.O. 
- Informace o možnosti volitelné varianty programu – Prohlídka Filmové zbrojnice  
     v ceně 45,-/žák 
- povinnost dodržet časy vstupů a odchodů z areálu Housova mlýna 

 

V. 

Cena plnění 

1. Cena za uměleckou realizaci předmětu smlouvy dle článku II. v dohodnutém rozsahu             
(6 představení, cena za jedno představení 25 000 Kč  je stanovena dohodou smluvních 
stran v celkové  výši 150 000,- Kč  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné 
a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto věci, 
výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou 
uvedeny v nabídkovém rozpočtu.  

3. Spolek potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k 
řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy. Zhotovitel dále 



 - 3 - 

potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla 
objednatelem. 

 

VI. 

Platební podmínky 
1. Sjednané platby budou uhrazeny Městem na základě dodaného daňového dokladu (faktury) 

vystaveného Spolkem, a to ve 30-ti denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá ode 
dne doručení faktury Městu.   

2. Smluvní strany se dohodly, že Městem bude uhrazena cena za dílo ve 2 splátkách takto: 
- 50% z celkové sjednané ceny na základě Spolkem vystavené a doručené faktury, přičemž 

Spolek se Městu zavazuje doručit fakturu nejpozději 30 dnů před zahájením akce, 
- 50% z celkové sjednané ceny po ukončení akce na základě Spolkem vystavené                     

a doručené faktury, 
3. Platby bude Město provádět bezhotovostním převodem na účet Spolku uvedený v záhlaví 

této smlouvy. 

 

VII. 

Porušení smluvních povinností a jeho následky 
1. Spolek se zavazuje uhradit smluvní pokutu při nedodržení vystoupení ujednaného počtu 

účinkujících, a to ve výši 1 500,- Kč za každého účinkujícího, který oproti ujednání této 
smlouvy nevystoupí. 

2. Spolek se zavazuje uhradit zadavateli smluvní pokutu za nedodržení zahájení času 
vystoupení sjednaného touto smlouvou z viny Spolku, a to ve výši 1.000,- Kč za každých 
10 min. zpoždění oproti sjednanému začátku produkce 

3. Spolek se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z celkové sjednané ceny za 
příslušnou část předmětu plnění zakázky pro případ, že Spolek nevytvoří                      a 
neprovede vystoupení v odpovídající dobré duševní a fyzické kondici podle svých 
nejlepších znalostí a schopností (např. vystupující umělec bude pod vlivem alkoholu, 
omamných látek apod.).   

 
Smluvní strany se dohodly na těchto dalších závazcích: 
1. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku jakýchkoliv důvodů na straně Spolku s výjimkou 

vyšší moci nebo Spolek z jakýchkoliv důvodů ležících na jeho straně s výjimkou vyšší 
moci nevystoupí, zavazují se uhradit Městu všechny prokázané náklady, které mu 
vzniknou. Dále se zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit Městu již uhrazenou část ceny 
díla.   

2. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku jakýchkoliv důvodů na straně Města s výjimkou 
vyšší moci či důvodů nezávisejících na jeho vůli, zavazuje se Město uhradit Spolku 100 % 
ze sjednané ceny za představení. 

3. Neuskuteční-li se vystoupení v důsledku vyšší moci nebo nevystoupí-li Spolek v důsledku 
vyšší moci, nepřísluší žádné ze smluvních stran náhrada škody ani náhrada vzniklých 
nákladů. 

 

VIII. 
Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.  
2. Na základě výslovné dohody stran nelze smlouvu jednostranně vypovědět. 
3. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy písemně odstoupit za těchto podmínek: 
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3.1) Obě smluvní strany v případě doručení písemného odstoupení druhé straně do 50 dnů 
před zahájením akce. V tomto případě si smluvní strany sjednávají vrátit si bez zbytečného 
odkladu již poskytnuté plnění a úhradu prokazatelně vynaložených nákladů. Náklady 
budou uhrazeny na základě faktury vystavené oprávněnou stranou a to ve 14-ti denní lhůtě 
splatnosti, když splatnost se počítá ode dne doručení faktury.   
3.2) Obě smluvní strany v  případě doručení písemného dostoupení druhé straně v době od 
49-30 dnů před zahájením akce bez udání důvodů. V tomto případě se odstupující strana 
zavazuje uhradit straně druhé smluvní pokutu ve výši 50 % z dohodnuté ceny za realizaci. 
Případné poskytnuté plnění (uhrazená záloha ve výši 50% z ceny za realizaci) a 
vynaložené náklady si smluvní strany sjednávají vrátit si bez zbytečného odkladu po 
odstoupení. Náklady a již poskytnuté plnění budou uhrazeny na základě faktury vystavené 
oprávněnou stranou a to ve 14-ti denní lhůtě splatnosti, když splatnost se počítá ode dne 
doručení faktury. Tím není dotčeno právo na náhradu škody oprávněné strany. 
3.3) Město je oprávněno písemně odstoupit od smlouvy ze závažných důvodů                        
i v době kratší než 29 dní před zahájením akce. Závažnými důvody se pro tento případ 
rozumí porušení smlouvy ze strany Spolku. V odstoupení musí být uveden důvod. Pro 
tento případ si strany sjednávají, že v tomto případě je Město oprávněno požadovat na 
Spolku smluvní pokutu ve výši 60 % z dohodnuté ceny o dílo. Poskytnuté plnění (uhrazená 
záloha ve výši 50 % z ceny za realizaci). Město v tomto případě nemá právo na náhradu 
svých vynaložených nákladů. Tím není dotčeno právo Města na náhradu škody. 

 

IX. 
Provádění díla 

1. Spolek v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků, 
pracovníků svých subdodavatelů a za zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

2. Zaměstnanci Spolku a jeho subdodavatelé v souvislosti s plněním této smlouvy jsou 
povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Spolek 
odpovídá za to, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou prokazatelně 
seznámeni, proškoleni a budou při plnění díla dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky 
o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního 
prostředí. 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Spolku nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Spolek na požádání Města 
povinno doložit. 

 

X. 

Další ustanovení 

1. Ve vzájemné koordinaci Město a Spolek zajistí včasné vyklizení prostor areálu, nejpozději 
15 minut před začátkem pořadu. Jakékoliv nedostatky (opomenutí, nedbalost, špatná 
organizace vystoupení apod.)  týkající se programu a výkonných umělců budou neprodleně 
projednány a neprodleně uvedeny do náležitého stavu se zodpovědnými zástupci obou 
subjektů za účasti dotčených osob a písemně zaznamenány. Pokud nedojde neprodleně (tj. 
do dalšího představení) k nápravě ze strany Spolku a nápravu zajistí Město bude honorář 
za představení krácen o 20 % ceny za představení. Pokud nedojde neprodleně (tj. do 
dalšího představení) k nápravě ze strany Města a nápravu zajistí Spolek bude honorář 
Spolku navýšen o prokazatelně vynaložené náklady, max. však do výše 20 % ceny za 
představení.  
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2. Město bere na vědomí, že komponovaný program zajišťovaný Spolkem jakož i jím řízený 
průběh akce a další související cílené dění je uměleckým dílem obsaženým ve scénáři a je 
výsledkem tvůrčí činnosti Spolku. Je jeho vlastnictvím, popřípadě je vlastnictvím 
konkrétních umělců a jako takový je chráněn autorským právem.  Město Tábor bere dále 
na vědomí, že není oprávněn žádným způsobem bez souhlasu Spolku s uměleckým dílem 
jakkoli samostatně nakládat a to kdykoli po dobu trvání autorských práv ve smyslu 
autorského zákona. 

3. Spolek souhlasí s pořizováním a použitím fotografií, audio a videozáznamů účinkujících 
v průběhu představení Městem pro umělecké, zpravodajské a propagační účely související 
s propagací a prezentací akce, a to bez nároku na odměnu. Město se zavazuje 
konzultovat se Spolkem použití fotografií, audio a videozáznamů účinkujících z průběhu 
představení a zavazuje se použít je způsobem nesnižujícím obsah díla a dobrou pověst 
účinkujících. 

 

XI. 

Transparentnost 
 

1. Spolek prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností Města  svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve 
smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Spolek bere na vědomí úmysl a cíl  Města vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

3. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách 
města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

4. Spolek prohlašuje, že byl informován o tom, že Město  je povinným subjektem ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění Městu, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 

XI. 

Zavěrečná ustanovení 

 
1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této 

smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních 
platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti 
nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  příloha č. 1 – Kalkulace nákladů na 
jednotlivé části předmětu plnění. 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému 
plnění závazků zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně. 

5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy 
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je 
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neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím 
hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

6. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 
písemnými číslovanými dodatky. 

7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo 
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž Spolek 
obdrží jedno vyhotovení a Město jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

   

 

V Táboře dne: 20.3.2019                                       V Táboře dne:  1.4.2019 

 

 

 

 

Ing. Štěpán Pavlík     MgA. Karolína Martincová 

Starosta města      Sdružení Housova mlýna z.s. 
 



POLOŽKY
skutečná cena 1 

představení
podíl Sdružení na 1 

představení

cena hrazená 
Městem Tábor na 1 

představení

REALIZACE DOBOVÉHO PROJEKTU

Moderátor celého pořadu

Výstřel z děla

Divadelní představení o životě ve středověku a mistru Janu Husovi

Bubeník a bavič (kejklířské dovednosti)

Rekonstrukce bitvy  dobývání husitského vozu

Ukázky husitských zbraní

Ukázky středověké tortury  

Ukázky střelby z praku nebo kanónu

Středověké hry  metání husitským prakem, jízda na sudu, metání sekerou

Výuka šermu

Samoobslužné hry  chůze na chůdách, kohoutí strkání na kládě, hod do chřtánu

Soutěž oblékání do kostýmu Jana Žižky a Jana Husa

Obsluha řemeslného stanu  práce na hrnčířském kruhu

Obsluha nezpoplatněného interaktivního řemeslného stanoviště – malování erbů

skutečná cena podíl Sdružení
cena hrazená 

Městem Tábor
CENA CELKEM 133200 53880 79320

POLOŽKY
skutečná cena 1 

představení
podíl Sdružení na 1 

představení

cena hrazená 
Městem Tábor na 1 

představení

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
Příprava a úklid prostor Housova mlýna a přilehlého areálu před akcí, v průběhu akce a po ukončení
Doprava, montáž a demontáž jednotlivých kulis
Scénografické práce
Naaranžování prostor Housova mlýna do období husitství
Dekorace:

husitské prapory
husitské pavézy a štíty
tři husitské stany (2x rytířské, 1x otevřený)
stan pro pořadatelskou službu
husitské dělo
kulisy středověké tortury
stanoviště metání praku
stylové ohrazení potřebných prostor
výstava Cesty Mistra Jana Husa do Kostnice
Zvukaž a ozvučení venkovního areálu
Ozvučení  v případě mokré varianty uvnitř budovy
Provoz Housova mlýna – el. energie, dřevo, plyn, voda
Provoz středověké taverny v budově Housova mlýna a venkovní posezení (lavice, stoly)
Provoz toalet pro účastníky akce
Stravování a ubytování účinkujících v době od  31.5.–2.6. 2016

skutečná cena podíl Sdružení
cena hrazená 

Městem Tábor
CENA CELKEM 90000 36360 53640

POLOŽKY skutečná cena podíl Sdružení
cena hrazená 

Městem Tábor
DRAMATURGIE A REŽIJNÍ REALIZACE 28800 11760 17040

PŘÍLOHA Č.1  HUSITSKÉ DNY 2019  DRAMATURGIE A REŽIE  ROZPOČET

PŘÍLOHA Č.1  HUSITSKÉ DNY 2019  TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ  ROZPOČET

15000 6060 8940

PŘÍLOHA Č.1  HUSITSKÉ DNY 2019  PROGRAM  ROZPOČET

22200 8980 13220


