
UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 
IČO- 00216208, DIČ: CZ00216208

UK -  2 SMLOUVA O DILO
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zák.č. 89/2012 , občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany:

1) obchodní společnost ZL Production s.r.o.,
IČ: 26398443, DIČ: 26398443
se sídlem Plzeň, Brojova 16, PSČ: 326 00 
zastoupená Janem Lippertem, jednatelem 
č.ú.

zhotovitel a dále také ve smlouvě označen jen jako „ZLP“ a

2)
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

objednatel a dále také ve smlouvě označen jen jako „objednatel“

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto 
„ smlouvu o dílo při realizaci koncertu/festivalu

1. Preambule
1. ZLP je obchodní společnost zabývající se kompletním technickým odbavením hudebních a kulturních akcí. Při 
výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude ZLP zastoupena odpovědným zástupcem v místě akce, 
kterému udělila za tímto účelem plnou moc (dále také jen „zástupce“). ZLP seznámí OBJEDNATELE s osobou 
zástupce před konáním akce.

2. OBJEDNATEL má zájem najím  realizovaném projektu o realizaci technického zajištění od ZLP a prohlašuje, že 
má k realizaci projektu všechna potřebná povolení a je  schopen splnit veškeré závazky dle této smlouvy.

3. Účelem této smlouvy je  úprava vzájemné spolupráce smluvních stran při technické přípravě a realizaci akce 
specifikovaném v £1.11 odst. 1. této smlouvy.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je  úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při přípravě a realizaci 
technického zajištění akce: Uctění památky 17. listopadu na Albertově

v termínu: 17.11.2016
v čase: 10:00-22:00 
v místě: Albertov, Praha

instalace: do 9:30 17.11. 2016, ZLP je  oprávněn zahájit instalaci ve 4:00 hodin dne 17.11.2016 
demontáž: 17.11. 2016 po skončení akce 
(dále také jen jako „akce“)

2. ZLP se zavazuje realizovat v termínu, době a místě uvedeném v předchozím odstavci technické odbavení akce 
v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této smlouvy, dle podmínek v této smlouvě dohodnutých.

3. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit přípravu a organizaci pro technickou stavbu akcí v termínu, době a místě dle 
odst. 1 tohoto článku, a to za podmínek uvedených v následujících ustanoveních této smlouvy.

4. OBJEDNATEL se zavazuje ZLP zaplatit za realizaci technického zajištění akce odměnu dle čl. III této smlouvy 
způsobem tam uvedeným.

III. Odměna a platební podmínky
1. OBJEDNATEL se touto smlouvou zavazuje

a) uhradit ZLP odměnu za technické zajištění akce v dohodnuté výši 149.600 Kč bez DPH, tzn. sto-čtyřicet- 
devět-tisíc-šest-set plus příslušné DPH
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luvní strany prohlašují, že odměna ve výši dle předchozího odstavce tohoto článku je konečná a zahrnuje v sobě 
éškeré výdaje a náklady ZLP spojené s plněním této smlouvy, vyjma nákladů, k jejichž úhradě se zavázal 

OBJEDNATEL.

3. Dohodnutou odměnu se OBJEDNATEL zavazuje uhradit ve dvou částech na základě faktury vystavené od ZLP
a) ve výši 50 000 Kč bez DPH vystavené po uzavření této
b) ve výši 99 600Kč bez DPH ke dni akce.
Faktury mají splatnost dvacet-jedna dní od data doručení OBJEDNATELI.

4. V případě porušení povinnosti OBJEDNATELE uhradit odměnu dle odst. 3 tohoto článku vzniká ZLP nárok na
odstoupení od smlouvy a nezaniká tím nárok na zaplacení dohodnuté odměny a náhradu ušlého zisku.

IV. Povinnosti ZLP
1. ZLP se zavazuje provést kompletní odbornou instalaci a odbavení technického vybavení specifikovaného v příloze 
1 této smlouvy v časovém harmonogramu dle čl. 1 odst. II této smlouvy.

2. ZLP se zavazuje zajistit bezpečnost stavby a ostatních zařízení formou zakotvení každé střechy v min. 8 bodech 
kubíkovými nádržemi nebo betonovými panely. ZLP zajistí vhodnou zábranou včetně personálního zajištění proti 
přístupu návštěvníků veškeré části konstrukce. Umístění pódia a jeho konstrukce umožní průjezd do objektu soudní 
patalogie ve Studničkově ulici.

3. ZLP se zavazuje zajistit, aby po celou dobu trvání akce:
a) bylo plně funkční pódium včetně jeho příslušenství,
b) umístit nášlapové zábrany a mobilní zábrany kolem pódia a tyto udržovat na stanovených místech,
c) udržovat plně funkční osvětlení a ozvučení,
d) nastavovat ozvučení a osvětlení podle probíhajícího programu, případně počasí a okolí,
e) upravovat konstrukci střechy nad pódiem podle aktuálního počasí.

4. ZLP se zavazuje k technickému vybavení specifikovaném v příloze 1 této smlouvy dodat odbornou obsluhu po 
celou dobu trvání akce v minimálním počtu 7 osob a pomocnou technickou obsluhu po celou dobu trvání stavby a 
demontáže v minimálním počtu 8 osob pro odbavení dle přílohy 1 této smlouvy. Osoby musí být jednotně označeny.

5. ZLP se zavazuje odbavit nároky umělců dle jejich technických riderů dodaných a odsouhlasených nejpozději 
11.11.2016.

6. ZLP prohlašuje, že má pro obsah plnění této smlouvy uzavřenou odpovědnostní a majetkovou pojistku v rozsahu
a) pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění zodpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku či 

práce s limitem 10.000.000 Kč
b) pojištění věcí užívaných s limitem 1.000.000 Kč
c) pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou práce po předání 

s limitem 500.000 Kč
d) živelní pojištění věcí movitých flexa 12.000.000 (doplňková živelní nebezpečí 6.000.000, povodeň 

6.000.000, vodovod 3.000.000
e) pojištění odcizení 500.000

7. ZLP plně odpovídá za škodu, kterou případně způsobí nesplněním smluvních povinností.

8. Smluvní strany sjednávají následující smluvní sankce:
a) v případě, že technické vybavení nebude řádně instalováno do 10:00 dne 17.11.2016, vzniká 

OBJEDNATELI právo na smluvní pokutu ve výši 10 000Kč pokud vzniklo okolnostmi, které ZLP mohla 
ovlivnit,

b) pokud nebude technické vybavení řádně instalováno ani do 11:00 vzniká OBJEDNATELI právo na další, 
jednorázovou, smluvní pokutu ve výši 200 000Kč pokud vzniklo okolnostmi, které ZLP mohla ovlivnit,

c) pokud nebude ozvučení, nebo osvětlení funkční v průběhu akce po dobu delší než 15 minut, vzniká 
OBJEDNATELI právo na smluvní pokutu ve výši 20 000Kč pokud vzniklo okolnostmi, které ZLP mohla 
ovlivnit

9. Uhrazením smluvní pokuty nezbavuje ZLP plnit povinnosti dle této smlouvy, včetně splnění povinnosti, za kterou 
uhradil smluvní pokutu.

10. Smluvní pokuty se sčítají.
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S y  není povinno hradit smluvní pokuty, pokud prodlení bylo zapříčiněno vyšší mocí, nebo neposkytnutím 
^¿mřebné součinnosti ze strany OBJEDNATELE.

V. Povinnosti OBJEDNATELE
a) PROSTOR PRO INSTALACI TECHNIKY
OBJEDNATEL se zavazuje na své vlastní náklady zajistit pro ZLP potřebný prostor pro stavbu techniky v místě 
konání akcí a bezproblémový přístup pro vozidla včetně všech potřebných povolení.

b) ELEKTŘINA
Zajištění elektřiny je  povinností ZLP, a to prostřednictvím agregátu s odpovídajícím výkonem.

c) VYKLÁDKA A NAKLÁDKA, JEJÍ PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
1. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit možnost vykládky a nakládky technického zařízení přímo v místě konání akce, 
a to v nejbližší možné vzdálenosti místa, kde má vybavení být umístěno
2. Manipulace s technickým vybavením ZLP není po celou dobu trvání akce, montáže a demontáže technického 
vybavení povolena žádné jiné osobě, než technickému týmu ZLP.

d) BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
OBJEDNATEL se zavazuje zajistit bezpečnostní službu pro zajištění akce, nikoli však pro ochranu a bezpečnost 
technického vybavení ZLP.

e) HARMONOGRAM
1. OBJEDNATEL se zavazuje nejpozději 2 dny před konáním akce dodat ZLP harmonogram příprav akce. V případě, 
že ZLP nebude souhlasit s časovým rozvrhem staveb nebo přestaveb mezi kapelami, jsou obě strany povinny se 
dohodnout na změně harmonogramu. OBJEDNATEL se zavazuje veškeré změny v plánu akce a jejích příprav 
neprodleně oznámit zástupci ZLP. ZLP pak neručí za dodržení změněného harmonogramu.
2. OBJEDNATEL se zavazuje zajistit organizaci umělců a interpretů, inspici či stage management

o  STATIKA
ZLP se zavazuje na výzvu OBJEDNATELE předložit posudek o statické bezpečnosti zastřešení. OBJEDNATEL bere 
na vědomí, že posudek obsahuje obchodní tajemství.

VI. Neuskutečnění akce
1. Smluvní strany si dohodly podmínky, za kterých bude akce přerušena či dokonce zastavena.

2. Podmínky pro přerušení či zrušení jednotlivé akce dle čl. II. odst.l. této smlouvy vyhodnocuje zástupce ZLP při 
jasném porušení bezpečnosti instalace -  při nepříznivém počasí (prudký déšť, vítr nad 15 m/s), nebo poničení 
technických prvků sloužící k udržení bezpečnosti v oblasti instalace techniky.

2. ZLP si plně vyhrazuje právo odmítnout realizaci prostřednictvím svého zástupce v případě, že bude zástupcem 
zjištěno, že OBJEDNATEL porušil své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě dalších nebezpečných 
situací ohrožujících technické vybavení či technický personál.

3. ZLP si vyhrazuje právo odmítnout realizaci rovněž z důvodů, které nemůže ZLP ani jeho zástupce ovlivnit. Za 
takové důvody jsou považovány závažné nepředvídatelné okolnosti a další případy vyšší moci.

4. V případě, že realizace ZLP bude zkrácena nebo předčasně ukončena z důvodů uvedených v předchozích 
odstavcích, tj. z důvodů, které nemohou být ovlivněny ZLP je  OBJEDNATEL povinen zaplatit ZLP celou odměnu ve 
výši dohodnuté v čl. III této smlouvy.

5. V případě zrušení akce OBJEDNATELEM v době od podpisu smlouvy do jednoho týdne před termínem konání 
akce, vzniká ZLP právo na smluvní pokutu ve výši 50% odměny dle čl. III této smlouvy ve výši dohodnuté odměny.

6. V případě zrušení akce OBJEDNATELEM v době kratší než jeden týden před termínem jejího konání, vzniká ZLP 
právo na smluvní pokutu ve výši 100% odměny dle čl. III této smlouvy.

7. Bude-li vystoupení znemožněno v důsledku vyšší moci, tj. nepředvídatelné události, ležící mimo smluvní strany 
(zejména přírodní katastrofa, úraz, epidemie, havárie, úřední zákaz), mají obě smluvní strany právo od smlouvy 
odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody, avšak po předchozím průkazném vyrozumění. V tomto 
případě nevzniká ZLP nárok na odměnu ani z titulu smluvní pokuty.
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VII. Závěrečná ustanovení
/ ( . 'Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2. Všechny případné spory se smluvní strany zavazují řešit v první řadě dohodou. V případě, že se smluvní strany 
nedohodnou smírnou cestou, budou jejich spory řešeny věcně a místně příslušným soudem.
3. Ustanovení touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy.
4. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami.
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně na základě číslovaných dodatků odsouhlasených smluvními
stranami.
6. Přílohu č .l. této smlouvy tvoří technická specifikace a rozpočet
7. Osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít.
8. Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je  výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla
uzavřena pod nátlakem či jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne .w r.:/ í . . . .  2016 V Praze dne 2016

UNIVERZITA KARLOVA
p ř ír o d o v ě d e c k á  fakulta

Albertov 6. 128 43 Praha 2 
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

U K -2

-O.__________________
7 E W  m Lippertem, OBJEDNATEL

err 7 236 440
in.cz
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