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1. Smluvní strany

Statutární město České Budějovice
se sídlem nám. Přemysla Otakara II., č. 1/1, České Budějovice 370 01, 
zastoupené Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města 
IČO: 00244732, DIČ: CZ00244732
Bankovní spojení:l
Kontaktní osoba: Ing. Michal Šram, vedoucí odboru útvar hlavního architekta 
e-mail:
(dále jen „Objednatel")

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
se sídlem Novohradská 738/40, České Budějovice 370 01, 
zastoupené Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a předseda představenstva a.s. 
IČO: 25166115
Bankovní spojení (název instituce, číslo účtu):
Kontaktní osoba: Mgr. Viktor Lavička, vedoucí útvaru obchodu, 
e-mail:
(dále jen „Zpracovatel")

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. ve spojení s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Občanský zákoník") tuto smlouvu.

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zpracovatel prohlašuje, že je odborně a ekonomicky způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

3. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek Zpracovatele, že na své riziko a svou odpovědnost za 
sjednanou cenu zajistí organizaci a kompletní realizaci slavností k 110. výročí vzniku městské hromadné 
dopravy v Českých Budějovicích, které se uskuteční v areálech Dopravního podniku města České Budějovice, 
a.s., dle specifikací obsažených v příloze č. 1 (Návrh realizace oslav 110 let MHD) této smlouvy, která je její 
nedílnou součástí, (dále jen „Akce"). Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že organizací a 
kompletní realizací Akce je realizace dvoudenní exteriérové akce s historickou tematikou MHD v Českých 
Budějovicích, tzn. příprava programu a jeho technické zabezpečení.

2. Zpracovatel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy postupovat v souladu s:
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a) podmínkami uvedenými v této smlouvě,

b) zadávací dokumentací,

c) nabídkou předloženou Zpracovatelem,

d) obecně závaznými právními předpisy, jakož i jinými závaznými technickými a bezpečnostními normami,

e) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních příslušných orgánů veřejné moci a jiných dotčených subjektů, 
pokud jsou k realizaci Akce potřebné.

3. Zpracovatel se zavazuje, že bude pořádat Akci tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména Objednatele, 
jakož ani k ohrožení či porušení jiných oprávněných zájmů objednatele.

4. Termín konání Akce je sobota 15.06.2019 a pátek 21.06.2019. Dějištěm konání Akce jsou prostranství 
v areálech autobusové a trolejbusové vozovny Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.

4. Povinnosti Zpracovatele

1. Pro účely zajištění Akce podle této smlouvy se Zpracovatel zavazuje zajistit veškerá potřebná schválení, 
povolení či jiná nezbytná opatření příslušných orgánů veřejné moci vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. Zpracovatel dále, zejména pokud je to třeba k ochraně a zachování zdraví, majetku, protipožární 
ochrany či veřejného pořádku, zajistí vždy též veškerá příslušná oznámení jednotlivým složkám integrovaného 
záchranného systému a zavazuje se spolupracovat s nimi v případě vydání bezpečnostních pokynů 
v souvislosti s terorismem.

2. Zpracovatel je povinen mít po celou dobu plnění dle této Smlouvy sjednáno pojištění škod vzniklých v 
souvislosti s realizací této Smlouvy (tj. mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu na majetku 
nebo újmu na životě či zdraví způsobenou Zpracovatelem nebo jeho poddodavatelem vůči třetí osobě nebo 
Objednateli) s limitem pojistného plnění minimálně ve výši nejméně 3.000.000,-- Kč (slovy: tři miliony korun 
českých).

3. Zpracovatel se zavazuje zajistit komunikační kampaň Akce, a to včetně použití názvu Akce schváleného 
Objednatelem. Komunikační kampaň Akce bude jednotná v rámci jednotlivých komunikačních kanálů a bude 
probíhat již v době před konáním Akce, a to nejpozději od 01.05.2019, tak i v jejím průběhu až do skončení 
Akce. V kampani bude vždy zahrnuta i komunikace s veřejností na sociálních sítích. Grafickou podobu všech 
propagačních materiálů včetně webových prezentací je Zpracovatel povinen předložit Objednateli k 
odsouhlasení před jejich publikací.

4. Zpracovatel je dále povinen učinit v souvislosti s realizací programu, resp. harmonogramu specifikovaného 
v příloze č. 1. příslušná oznámení, popř. získat příslušná povolení či souhlasy subjektů oprávněných dle obecně 
závazných právních předpisů upravujících autorská práva a práva související s právem autorským a uhradit na 
svůj účet příslušné poplatky příslušným subjektům (OSA, Intergram, Dilia aj.).

5. Povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje zajistit v přiměřeném rozsahu zveřejnění a prezentaci Akce na oficiálních webových 
stránkách Objednatele.

6. Finanční plnění

1. Objednatel uhradí Zpracovateli za kompletní realizaci Akce dle této smlouvy částku v celkové výši 247 920 Kč 
bez DPH, slovy dvě stě čtyřicet sedm tisíc devět set dvacet korun českých. V této ceně jsou zahrnuty veškeré 
výkony Zpracovatele, které jsou součástí jejího plnění dle této smlouvy, jakož jsou i v této ceně zahrnuty 
veškeré náklady, které Zpracovatel v souvislosti s jejím plněním dle této smlouvy vynaloží. Ve smyslu 
ustanovení § 2620 odst. 1 občanského zákoníku je cena ujednána pevnou částkou. Kvýše uvedené částce 
bude připočítáno DPH dle platných právních předpisů.

2



2. Cenu dohodnutou v odst. 1 tohoto článku smlouvy poukáže Objednatel na účet Zpracovatele najednou, a to 
na základě vystavení daňového dokladu (faktury), faktura bude Zpracovatelem vystavena k poslednímu dni 
skončení Akce. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Platba částky uvedené v odst. 
1 bude realizována bankovním převodem na účet Zpracovatele, který je uveden v či. 1.

3. Povinnost uhradit platbu je Objednatelem splněna okamžikem odepsání příslušné částky z příslušného účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zpracovatele. Faktura bude obsahovat následující náležitosti:

a) Fakturační adresa Objednatele: statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 
370 92 České Budějovice, IČO: 00244732, DIČ: CZ 00244732 (adresa pro doručení faktury: statutární 
město České Budějovice, odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 
České Budějovice)

b) Označení Zpracovatele, její sídlo, IČO a DIČ
c) Číslo faktury
d) Den vystavení a den splatnosti faktury
e) Označení peněžního ústavu a č. účtu, na který má být částka poukázána
f) Fakturovaná částka s DPH a bez DPH
g) Předmět dodávky
h) Razítko Zpracovatele a podpis oprávněné osoby
i) Další nezbytné náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy

V případě, že Zpracovatel doručí příslušnou fakturu Objednateli a tato faktura nebude obsahovat zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn odmítnout uhradit příslušnou platbu a je oprávněn a povinen bez 
zbytečného odkladu vyzvat Zpracovatele k nápravě, a to spolu s vrácením chybně vystavené faktury. 
Splatnost nově vystavené opravené faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

7. Sankce a náhrada školy

1. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou sjednané ceny na základě řádně vystavené a doručené faktury 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Pokud Zpracovatel poruší svoji povinnost řádně a včas zajistit přípravu a konání Akce, v důsledku čehož 
nebude moci být řádně realizována Akce, jak je uvedeno v příloze č. 1, a to zcela nebo zčásti, je Zpracovatel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny plnění bez DPH uvedené v čl. 6. odst. 1 této 
smlouvy vč. DPH.

3. Každá ze smluvních stran odpovídá druhé smluvní straně za škodu nebo jinou újmu vzniklou v důsledku 
porušení povinností podle této smlouvy. Zpracovatel rovněž odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která 
vznikne Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s technickým zabezpečením Akce nebo v souvislosti či 
vlivem činnosti prováděné Zpracovatelem nebo osob, které Zpracovatel při své činnosti použil.

4. Smluvní pokutou podle tohoto článku není nijak dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody nebo jiné 
újmy v plné výši, která může být vedle smluvní pokuty požadována i ve výši převyšující smluvní pokutu, stejně 
jako není dotčeno její právo požadovat řádné plnění porušené povinnosti, popř. právo odstoupit od smlouvy 
z důvodu stanovených občanských zákoníkem.

8. Ostatní smluvní podmínky

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zpracovateli součinnost nezbytnou k plnění jeho závazků podle této 
smlouvy. Ve věcech součinnosti Objednatele a Zpracovatele jednají za Objednatele oprávněné úřední osoby 
Magistrátu města České Budějovice zařazené v odboru útvar hlavního architekta (kontaktní osoba uvedená 
v čl. 1.). Stejně tak za Zpracovatele jedná její kontaktní osoba uvedená v čl. 1.
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2. Smluvní strany se zavazují, že si před zahájením Akce vzájemně předají aktuální kontaktní údaje na osoby 
oprávněné řešit operativně provozní a technické záležitosti související se zajištěním Akce. Smluvní strany se 
zavazují oznamovat si bez zbytečného odkladu i případné změny v těchto osobách.

9. Změna Smlouvy

Změna této Smlouvy je možná jen ve formě písemných dodatků uzavřených mezi smluvními stranami.

10. Trvání Smlouvy a způsoby jejího ukončení

1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to ode dne její účinnosti do dne následujícího po dni skončení 
Akce.

2. Tato Smlouva zanikne uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím této doby zanikne tato 
Smlouva rovněž písemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé ze smluvních stran. Smlouva 
zaniká též z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být druhé 
smluvní straně doručeno. Účinnost odstoupení nastává, tj. smlouva v takovém případě zaniká, dnem doručení 
odstoupení druhé smluvní straně.

11. Odstoupení

1. Bude-li realizace Akce prokazatelně znemožněna v důsledku vyšší moci nebo v důsledku mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany, má dotčená smluvní 
strana právo odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv nároků na vzájemné plnění. Tímto ujednáním není 
dotčena úprava ustanovení § 1764 a násl. občanského zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že z jednání Zpracovatele po uzavření této smlouvy 
je zřejmé, že se nepodaří zrealizovat Akci buď vůbec, anebo jen v rozsahu, který neodpovídá účelu této 
smlouvy. Takto může Objednatel od smlouvy odstoupit nejpozději před dnem sjednaného počátku konání 
Akce.

3. I v průběhu sjednané doby trvání Akce však může Objednatel od smlouvy bez dalšího odstoupit v případě, že 
Akce v rozporu s touto smlouvou nezapočala, a to z důvodů ležících na straně Zpracovatele. Totéž platí 
v případě, že z dosavadního průběhu Akce je zřejmé, že se z důvodů ležících na straně Zpracovatele Akce 
uskuteční jen v rozsahu, který neodpovídá účelu této smlouvy.

4. V případě, že v době doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně bylo již ze strany Zpracovatele 
plnění částečně poskytnuto, má Zpracovatel právo na úhradu poměrné ceny za takto částečně poskytnuté 
plnění pouze tehdy, pokud Objednatel toto plnění dále využil pro konání Akce bez podpory Zpracovatele nebo 
pokud k odstoupení od smlouvy došlo z důvodu, za který Zpracovatel neodpovídá nebo který neleží na straně 
Zpracovatele.

12. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, 
v platném znění) s výjimkou zveřejnění přílohy č. 1, která je považována za duševní vlastnictví Zpracovatele.

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

3. Zpracovatel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě.
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4. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 
neplatnost některého z takových ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy mezi stranami výslovně neupravené 
zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

6. Tato smlouva je uzavřena jako součást veřejné zakázky č. 107/2019/003

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech splatností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 2 a Zpracovatel 1 výtisk.

8. Zpracovatel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí 
Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel 
Zpracovatele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. 
Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a 
dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zpracovatel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn 
tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím 
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných 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 i na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 - Návrh realizace oslav 110 let MHD

Ing. Jiří Svoboda 
primátor města

Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a předseda představenstva a. s.

http://www.c-budejovice.cz


Příloha č. 1 Návrh realizace oslav 110. let MHD

Název akce: Oslavy 110 let městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

Pořadatel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Termín akcí: 15. 6. a 21. 6. 2019

Cena plnění: 247.920 Kč bez DPH (prostředky budou určeny na honoráře účinkujících a technické zajištění obou 
akcí)

Podrobný popis projektu:
Oslava a připomenutí 110 let ode dne, kdy započala historie MHD v Českých Budějovicích. Dopravní podnik 
města České Budějovice jako následovník jednotlivých provozovatelů chce formou dvou kulturně- 
společenských akcí připomenout historii této formy dopravy v našem městě. Jednalo by se o akce Den 
otevřených dveří s doprovodným programem dne 15. 6. 2019 (jedná se přesně o den, kdy vyjela oficiálně první 
tramvaj do ulic města) a hudební produkce přímo v areálu autobusového depa v Novohradské ulici, tzv. Punk in 
depo 2019 dne 21. 6. 2019 (hlavními hosty večera jsou kapely Visací zámek a Vypsaná fixa). Obě akce budou 
zaměřeny primárně na obyvatele Českých Budějovic a přilehlých lokalit a mají za cíl představit funkci městské 
hromadné dopravy v životě města a také činnosti městského dopravce na základě vývoje jednotlivých 
historických forem, které se v jednotlivých časových úsecích zakomponovaly do dopravy v krajském městě, 
porovnání historie, současnosti a budoucnosti MHD. Akce Den otevřených dveří bude uskutečněna v areálech 
autobusové a trolejbusové vozovny a je zaměřena na rodiny s dětmi, kdy je pro všechny věkové kategorie 
připraven doprovodný program (složky IZS, Stánek Letiště ČB, ZOO Ohrada, aj.) a pro odbornou veřejnost je 
připravena prohlídka areálů a techniky DP. Součástí DOD je pak kulturní program, kdy vystupují např. 
mažoretky, připravena je bubenická show aj. Punk in depo je večerní akce v ojedinělém industriálním prostředí 
autobusového depa, které se během jediného dne změní z opraven v kulturní sál pro 3 -4 000 diváků, na 
kterém jsou potvrzeny kapely Visací zámek a Vypsaná fixa, doplněné o jednu lokální předkapelu.

Cíle projektu:
Připomenout a oslavit 110. výročí městské hromadné dopravy v Č. Budějovicích formou kulturně - 
společenských akcí v prostorách dopravního podniku, a to Dnem otevřených dveří a hudební akcí Punk in depo 
2019, které budou vyvrcholením aktivit dopravního podniku, který po celý rok 2019 bude připomínat historii, 
současnost a také budoucnost MHD v našem městě.

Zkušenosti žadatele s pořádáním akce či činností v oblasti kultury, úspěchy v minulých letech:
DPMČB je tradičním organizátorem různých kulturních i společenských akcí pro děti i dospělé, např. tradiční 
Dny otevřených dveří, pořádání koncertu T. Kluse, módní přehlídky Móda fashion days, spolupráce na projektu 
Utajený koncert s Jihočeským divadlem, PechaKucha Night, aj.

Komu je projekt určen:
Projekt je určen široké veřejnosti, zejména obyvatelům Českých Budějovic a přilehlého okolí, Den otevřených 
dveří je projekt pro rodiny s dětmi, Punk in depo je spíše pro dospělé návštěvníky.

Předpokládaný počet účinkujících / předpokládaný počet návštěvníků:
Předpokládaný počet účinkujících na Dnu otevřených dveří je cca. 30, z toho hudební produkce cca. 5, v rámci 
Punk in depo počítáme se třemi účinkujícími. Celkových počet návštěvníků obou akcí odhadujeme na 7 - 10 
000.

Plánovaný rozsah propagace:
Lokální rádia a televize - Rock rádio a Jihočeská televize - spoty + kulturní tipy 
Plakátovací plochy 
Billboardové plochy
Facebook a web - sponzorované příspěvky pro vybrané cílové skupiny a lokalitu České Budějovice + 20 Km 
Propagace v rámci vlastních komunikačních kanálů
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