
Smlouva o dílo č. UKRUK/342346/2019 

(dále jen „Smlouva“) 

Univerzita Karlova  

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, 

zastoupená: Ing. Romanem Karašem, pověřeným agendou kvestora 

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

ID datové schránky: piyj9b4 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 909909339/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Borovka Event s.r.o. 

se sídlem: Riegrova 1756/51, České Budějovice 370 01 

registrovaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl 

C vložka 21579 

jednající: Davidem Borovkou, jednatelem 

IČO: 01400690     DIČ: CZ01400690 

ID datové schránky: dkpq8f2 

tel.: +420 724 760 650,  E-mail: david@borovka.cz 

Bank. spojení: Fio Banka, a. s., č. účtu: 2100372273/2010 

(dále jen „Poskytovatel“) 

(dále společně jako „smluvní strany“) 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 2358 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu takto: 

1. Úvodní prohlášení 

1.1. Univerzita Karlova (dále též „UK“), v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých  

školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých 

školách), jako Objednatel prohlašuje, že je oprávněna uzavřít a řádně plnit tuto Smlouvu 

a závazky v ní obsažené. 

1.2.  Společnost Borovka Event s.r.o. jako Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou 

řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 21579, a že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 



 

2. Východiska a účel Smlouvy 

2.1. Poskytovatel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

2.2. Účelem této Smlouvy je určit podmínky a rozsah služeb, které bude Poskytovatel 

poskytovat Objednateli v souvislosti se zajištěním díla dle této Smlouvy. 

3. Předmět a místo plnění 

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele vytvořit pro Objednatele  

audiovizuální dílo pro tzv. efektovou videomappingovou projekci o délce cca 2 minuty 

zahrnující motivy dvou výročí uvedených níže v tomto článku (dále jen 

„Videoprojekce“), promítané ve smyčce v časovém rozpětí od 18:00 do 22:00 hodin 

v sobotu 29. 2. 2020 a zajistit její odbavení na cihlové zdi budovy Karolina po levé straně 

nádvoří při vstupu z Ovocného trhu (Ovocný trh 3) – viz Příloha č. 1 této Smlouvy (dále 

jen „Dílo“).  

3.2. Předmětem této smlouvy je dále poskytnutí licenčních práv k užití Videoprojekce jako 

autorského díla Objednateli v rozsahu uvedeném v této Smlouvě (dále jen „Licence“) a 

v souladu s ust. § 12 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

3.3. Poskytovatel se dále zavazuje zajistit komplexní služby technicko-organizační povahy 

pro odbavení Videoprojekce, a to zejména poskytnout techniku potřebnou pro realizaci 

Videoprojekce včetně případné montáže a demontáže projekční věže v rozměru 

instalace projektorů, kabeláž, odbavovací SW a HV, zajistit obsluhu techniky, 

přítomnost produkčního a další potřebný personál a dopravu techniky i osob na místo 

projekce.  

 

3.4. Hlavním tématem videomappingu bude: 

100. výročí navrácení názvu Karlova univerzita  

Toto výročí se vztahuje k zákonu o poměru obou pražských univerzit z roku 1920 

(původní Karlo-Ferdinandova univerzita byla nařízením císaře Františka Josefa I. z 28. 

února rozdělena na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím 

jazykem), kterým česká univerzita získala název „Karlova universita“. 

a 

100. výročí první československé ústavy 

První Československá ústava byla přijata dne 29. 2. 1920 Národním shromážděním 

československým. Při této příležitosti by se měla konat konference, jejímiž pořadateli 

budou Univerzita Karlova, Právnická fakulta UK a obě komory Parlamentu ČR.  

3.5. Plnění smlouvy zajistí Poskytovatel svým jménem a na své náklady. 

3.6. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost Objednateli uvedenou v této Smlouvě a 

řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení, poskytnutí Licence a 



technické zabezpečení Videoprojekce sjednanou cenu ve výši a způsobem stanoveným 

v této Smlouvě. 

3.7. Převzetím Videoprojekce se pro účely této Smlouvy rozumí protokolární předání a 

převzetí digitálního nosiče obsahujícího autorské dílo Objednatelem nebo zaslání e-

mailové zprávy Poskytovatelem Objednateli s odkazem na webové uložiště, kam 

Poskytovatel uloží autorské dílo. Objednatel potvrdí převzetí autorského díla 

z webového uložiště e-mailem. 

4. Závazky Poskytovatele 

4.1.  Poskytovatel dodá Objednateli kompletní zajištění celého Díla, od vytvoření scénáře, 

jeho grafického a zvukového zpracování, až po zajištění (pronájem) potřebné techniky, 

zajištění dopravy, instalace a následné demontáže, technické a bezpečnostní supervize 

po celou dobu trvání akce, produkce (např. nutná zvuková zkouška + komunikace se 

Stavovským divadlem, aby projekcí nebylo narušeno jejich plánované večerní 

představení apod.). 

4.2.  Poskytovatel zaručuje, že služby jím poskytované podle této Smlouvy budou na 

profesionální úrovni a budou odpovídat všeobecně uznávanému standardu. Poskytovatel 

se zavazuje, že jeho pracovníci budou při plnění předmětu Smlouvy na pracovištích 

Objednatele dodržovat relevantní vnitřní předpisy a normy Objednatele za předpokladu, 

že s nimi byl Poskytovatel prokazatelně seznámen. 

4.3. Poskytovatel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklad a 

nebezpečí, řádně a včas. V případě, že pověří provedením části Díla jinou osobu, má 

Poskytovatel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 

4.4. Zjistí-li Poskytovatel při provádění Díla překážky bránící řádnému provedení Díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a konzultovat s ním další postup. 

4.5. Poskytovatel je povinen bez odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou 

nevhodnost realizace jeho pokynů a/nebo podkladů. 

4.6. Poskytovatel při plnění Díla bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí  

Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 

předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou 

splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o 

kontrole /kontrolní řád/, v platném znění). Poskytovatel bere na vědomí, že obdobnou 

povinností bude povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. 

5. Spolupráce Objednatele a Poskytovatele 

5.1. Každá ze smluvních stran jmenuje svého zplnomocněného zástupce, Vedoucího týmu, 

který ji bude výlučně zastupovat v realizačních záležitostech souvisejících s plněním 

této Smlouvy.  

Vedoucí týmu za Objednatele:   Mgr. Klára Öhman,  

  e-mail: klara.hamanova@ruk.cuni.cz 

   tel.: +420 224 491 638 

Vedoucí týmu za Poskytovatele: David Borovka 

mailto:klara.hamanova@ruk.cuni.cz


  e-mail: david@borovka.cz 

  tel.: +420 724 760 650 

5.2. Vedoucí týmu na straně Poskytovatele odpovídá za řízení činnosti případných 

subdodavatelů. 

5.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna v případě nutnosti pověřit jinou osobu za svou 

smluvní stranu, aby v době nepřítomnosti zastupovala Vedoucího týmu ve výkonu jeho 

funkce. 

5.4. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni jmenování svého zplnomocněného zástupce 

dle odst. 5.1. změnit, jsou však povinni o takové změně předem písemně informovat 

druhou smluvní stranu. 

5.5. Poskytovatel se zavazuje vytvořit pro Objednatele Dílo dle specifikace uvedené v čl. 3 

této Smlouvy na základě podkladů předaných mu Objednatelem a vlastních podkladů 

Poskytovatele. Návrh Videoprojekce zašle Poskytovatel Objednateli k odsouhlasení 

nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Objednatel je povinen 

vyjádřit se k zaslanému návrhu emailem nejpozději do 5ti pracovních dnů od obdržení 

Videoprojekce, přičemž je oprávněn požadovat změny a úpravy Videoprojekce. Po 

konečném schválení Videoprojekce ze strany Objednatele provede Poskytovatel 

zaměření masky stěny určené k videomappingu. 

5.6. Termín pro předání Videoprojekce se považuje za splněný, jestliže k 

protokolárnímu předání digitálního nosiče s odsouhlasenou podobou Videoprojekce 

dojde nejpozději dne 26. 2. 2020. V tomto termínu je Poskytovatel povinen zaslat  

5.7. Termín pro zajištění komplexních služeb pro odbavení Videoprojekce se považuje za 

dodržený, jestliže dojde k řádnému uskutečnění Videoprojekce v termínu stanoveném 

v čl. 3. odst. 3.1. této Smlouvy a následnému vyklizení místa realizace Videoprojekce, 

včetně demontáže všech zařízení  nejpozději do 2. 3. 2020. 

5.8. Objednatel se zavazuje k zajištění přístupu k budovám určeným pro Videoprojekci. 

Dále se Objednatel zavazuje k zajištění elektrické energie pro realizaci Videoprojekce. 

6. Komunikace mezi smluvními stranami 

6.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat: 

a) písemně poštou na adresy a čísla uvedená v záhlaví této Smlouvy nebo 

b) elektronickou poštou mezi zplnomocněnými zástupci nebo 

c) osobně prostřednictvím zplnomocněných zástupců.  

6.2.  Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

7. Termín plnění Díla 

7.1. Konečný termín pro veškeré přípravné práce a činnosti až po realizaci Videoprojekce, 

je stanoven na sobotu 29. 2. 2020, kdy od 18:00 do 22:00 hodin proběhne promítání 

Videoprojekce. Poskytovatel je poté povinen uvést místo plnění do původního stavu 

(demontáž techniky apod., úklid) nejpozději do 2. 3. 2020. 

 

8.  Licenční podmínky 

9.1. Vlastnické právo k hmotnému substrátu autorského díla (Videoprojekce) přechází na 

Objednatele okamžikem protokolárního předání digitálního nosiče. Poskytovatel 



poskytuje Objednateli oprávnění k užití autorského díla výhradně za účelem vlastní 

propagace, a to ke všem známým způsobům užití v celku nebo jako součást díla 

souborného.  

8.2. Poskytovatel dále souhlasí s pořízením videozáznamu Videoprojekce Objednatelem a 

souhlasí s jeho užitím všemi známými způsoby užití díla v celku nebo jako součást díla 

souborného. 

8.3. Poskytovatel prohlašuje, že předá Objednateli autorské dílo, k němuž bude nositelem 

veškerých práv k užití a zaručuje, že užitím autorského díla v rozsahu této Smlouvy 

nebudou dotčena žádná práva třetích osob. Budou-li vůči Objednateli uplatněny jakékoli 

nároky v důsledku nevypořádaných práv třetích osob, zavazuje se Poskytovatel, že 

takové nároky bezodkladně vypořádá a uhradí Objednateli veškeré skutečně vzniklé 

náklady s uplatněním takových nároků spojené. 

9. Cenové a platební podmínky 

9.1. Celková sjednaná odměna za vytvoření Videoprojekce, poskytnutí Licence 

k autorskému dílu a odbavení Videoprojekce včetně všech souvisejících služeb 

stanovená dohodou smluvních stran činí: 

a)  306 065,- Kč bez DPH (slovy tři sta šest tisíc šedesát pět korun českých),  

b)        DPH činí 64 273,65 Kč,  

  c) cena s DPH činí 370 339,- Kč.  

 Tato cena je cenou pevnou, maximální a nejvýše přípustnou, zahrnuje všechny náklady 

Poskytovatele, jeho veškeré práce, včetně přiměřeného zisku. 

9.2. Cenu za Dílo je Poskytovatel oprávněn fakturovat a fakturu doručí Objednateli po 

realizaci Díla.  

9.3. Faktura vystavená Poskytovatelem dle této Smlouvy bude vystavena jako daňový 

doklad se zúčtováním DPH podle předpisů platných k datu zdanitelného plnění a musí 

mít náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy pro daňový doklad. Splatnost 

faktury bude třicet (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury 

Objednateli. Dnem uhrazení faktury je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu 

Objednatele. 

9.4. Faktura Poskytovatele musí být vystavena v souladu s touto Smlouvou a musí mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zejména: 

a) evidenční číslo daňového dokladu, 

b) název a sídlo Objednatele a Poskytovatele, 

c) číslo Smlouvy a den jejího uzavření, 

d) datum vystavení daňového dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

e) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno a který je registrován 

u příslušného správce daně a je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

f) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, 

sazbu daně a její výše, pokud nejde o plnění dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

g) číselný kód klasifikace CZ – CPA, a v případě plnění dle ust. § 92e zákona o DPH 

poznámku „daň odvede zákazník“, 



h) IČO a DIČ Poskytovatele a Objednatele, 

i) podpis osoby oprávněné jednat za Poskytovatele. 

9.5. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli 

k opravě, po tuto dobu neběží doba splatnosti faktury. Po prokazatelném doručení 

bezchybné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

9.6. V případě, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně 

písemně informovat Objednatele. Bude-li Poskytovatel ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo dle této Smlouvy 

odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu 

s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto 

částku bude ponížena celková cena a Poskytovatel obdrží cenu dle této Smlouvy bez 

DPH.   

10. Sankce 

10.1. V případě, že nedojde k realizaci Videoprojekce dle podmínek této Smlouvy z důvodu 

ležících na straně Poskytovatele je Objednatel oprávněn účtovat jednorázovou smluvní 

pokutu ve výši 50 000,- Kč.  

10.2. Uplatní-li Objednatel své právo dle předchozího odstavce, bude smluvní pokutu 

fakturovat Poskytovateli s lhůtou splatnosti třicet (30) dnů. 

11. Ochrana a utajení informací 

11.1. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují takové 

informace týkající této Smlouvy a jejího plnění, které jsou jako důvěrné výslovně 

některou ze smluvních stran označeny.  

11.2. Pro nakládání s osobními údaji, s nimiž Poskytovatel přijde do styku v průběhu plnění, 

a pro ochranu těchto údajů při jejich zpracování platí v plném rozsahu ustanovení 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

11.3. Smluvní strany jsou povinny respektovat veškerá práva a oprávněné zájmy druhé 

smluvní strany a jeho obchodní značky a ochranné známky. 

12. Záruka 

12.1. Poskytovatel zaručuje, že Dílo, které poskytuje, bude provedeno s vynaložením 

přiměřené péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat aktuálnímu popisu, včetně 

kritérií plnění, obsaženému v této Smlouvě.  

13. Odpovědnost za škodu  

13.1. Uplatněním sankce podle čl. 0. této Smlouvy není dotčeno právo poškozené smluvní 

strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti sankcionované smluvní 

pokutou, a to i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu.  

13.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

Smluvní strany se dále zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání 

okolností vylučujících odpovědnost. 



13.3. Poskytovatel odpovídá za škody na zdraví (včetně usmrcení) a škody na nemovitém a 

movitém majetku v plné výši. 

14. Řešení sporů  

14.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich 

vyřešení zejména prostřednictvím jednání zplnomocněných zástupců dle  odst. 5.1. této 

Smlouvy. 

14.2. Jestliže se spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, může každá ze smluvních stran 

postoupit spor nejvyšším představitelům smluvních stran. Nejvyšší představitelé se 

pokusí vyřešit spor smírnou cestou. Případný soudní spor bude řešen věcně a místně 

příslušným soudem. Rozhodčí řízení se nepřipouští. 

15. Platnost a účinnost Smlouvy 

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. 

15.2. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v plném rozsahu 

v případě porušení některé povinnosti, uvedené v této Smlouvě, druhou smluvní stranou, 

pokud na toto porušení písemně upozorní a druhá smluvní strana do tří (3) kalendářních 

dnů uspokojivě nevysvětlí vzniklou nesrovnalost nebo ji neodstraní. Účinnost Smlouvy 

je v tomto případě ukončena okamžikem prokazatelného doručení písemného sdělení 

o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 

15.3.  Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu dohodou obou smluvních stran.  

15.4. V případě odstoupení od Smlouvy jednou smluvní stranou se obě smluvní strany 

zavazují vyvinout maximální úsilí k dosažení dohody na vzájemném vyrovnání. 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1. Výkon práv a povinností plynoucích z této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  

16.2. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné, 

nemá taková skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této 

Smlouvy. 

16.3. Jestliže smluvní strana v případě neplnění či porušení této Smlouvy neuplatní všechna 

svá práva v takovém případě jí náležející, nelze takové jednání v žádném případě 

vykládat jako vzdání se takových práv pro případ jiného či následného neplnění či 

porušení sjednaných smluvních povinností. 

16.4. Žádná smluvní strana není odpovědná druhé smluvní straně za vynaložení nákladů, 

rizika nebo za závazky vyplývající z činnosti této smluvní strany v souvislosti 

s předmětem plnění. Každá ze smluvních stran bude jednat jako nezávislý právní 

subjekt, nikoliv jako zmocněnec druhé smluvní strany. 

16.5. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. Žádný jiný protokol, dokument, obvyklá 

praxe nebo zvyk nebudou považovány za dodatek ke Smlouvě nebo za její pozměnění. 

16.6. Obě smluvní strany souhlasí, že: 



a) na základě této Smlouvy neuděluje žádná smluvní strana druhé smluvní straně právo 

užívat její ochranné známky či jiná označení (včetně ochranných známek či 

označení) pro účely propagace nebo publikování, není-li to oběma smluvními 

stranami předem písemně dohodnuto; 

b) obě smluvní strany jsou oprávněny uzavírat obdobné smlouvy s třetími stranami, za 

předpokladu, že uzavřením nebo plněním takové smlouvy nebude jakkoliv dotčeno 

plnění dle této Smlouvy; 

c) žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění svých závazků, pokud k takovému 

nesplnění došlo z důvodů okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku. 

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1. 

16.8. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 

16.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu 

Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 

provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, 

popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 

smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).  

16.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

Příloha č. 1 – Fotografie cihlové zdi Karolina, na které se bude Videoprojekce realizovat  

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 20. 1. 2020  V Praze dne 24. 1. 2020 

 

 

Za Poskytovatele:     Za Objednatele: 

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

 


