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Smlouva o provedení autorského díla 
uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v kontextu 

jednotlivých ustanovení zákona č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů („autorský zákoník“)(„Smlouva“) mezi: 

 

 

Objednatel: Městské kulturní středisko Havířov 
  se sídlem Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov-Město   

  zastoupen: Mgr. Yvonou Dlábkovou, ředitelkou organizace  

  IČ: 00317985, DIČ: CZ00317985 

   

   

a  

 

Zhotovitel: Pyro&Art s.r.o. 

  Se sídlem Čelakovského 324/33, Černovír, 779 00 Olomouc 

  Zastoupen: Mgr. Radkem Ostrčilem, jednatelem společnosti 

  IČ: 25382055, DIČ: CZ25382055 

   

 

Objednatel a Zhotovitel společně jako smluvní strany. 

 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednavatel, příspěvková organizace, je pořadatelem akce Velikonoční městečko 2020 a 

na základě Zřizovací listiny oprávněn zajistit realizaci předmětu Smlouvy dle níže 

uvedeného. 

2. Zhotovitel je autorem autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/200 Sb., autorského 

zákona a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn, a že je odborně způsobilý k zajištění předmětné 

činnosti, a to v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a všech 

oprávnění, certifikací a licencí, kterých je třeba k řádnému poskytování předmětných 

služeb v souladu se zákonem. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo provede dle odborných 

znalostní a s náležitou pečlivostí. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení autorského díla a odpálení tematického slavnostního 

ohňostroje „Barevná pomlázka“ z travnaté plochy náměstí Republiky v Havířově-Město  

u příležitosti Velikonočního městečka 2020. 

 

III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dne 9. 4. 2020 v 19:45 hodin. Ohňostroj bude mít 

délku min. 15 minut. Provedením díla dojde k jeho předání a převzetí.  

2. Realizace ohňostroje bude po celou dobu probíhat ve výškách, které odpovídají právním 

předpisům a předpisům bezpečnosti, aby bylo předcházeno vzniku újmy. 
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IV. 

Platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena v celkové výši XXX Kč bez DPH. 

2. Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury vystavené Zhotovitelem, 

se splatností 14 dnů, a to na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura 

bude vyhotovena do 10 dnů od převzetí díla a doručena Objednateli.  

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

 

V. 

Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v plném rozsahu sjednaného plnění 

ohňostroje pro slavnostní ukončení Velikonočního městečka 2020 v Havířově, zejména 

podle technických podmínek, příslušných právních a bezpečnostních předpisů ČR. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat všechna bezpečností opatření pro řádný průběh díla 

a všechny právní předpisy týkající se činností souvisejících s realizací díla. 

2. V případě vzniklých závad souvisejících s realizací díla se Zhotovitel zavazuje je 

neprodleně odstranit.  

3. V případě vzniklých škod na majetku Objednatele a třetích osob zaviněných Zhotovitelem 

při plnění předmětu této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje je řešit jako pojistnou událost. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu, konkrétně pojistnou smlouvu uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., číslo pojistky 

xxxxxxxx ze dne 11. 5. 2012. Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil Objednateli 

potvrzení o tomto pojištění. 

 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky Souhlasu vlastníka nemovitosti k zvláštnímu 

užívání veřejného prostranství doloženého objednatelem do 26. 3. 2020. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li se, že Zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění vad 

vzniklých nesprávným prováděním. 

4. Smluvní strany se zbavují odpovědnosti za neplnění termínů, jestliže by toto bylo 

zapříčiněno vyšší mocí, např. živelnou pohromou či požárem apod., s výjimkou událostí 

zapříčiněných zcela nebo zčásti stranou Smlouvy při výkonu předmětu této Smlouvy.  

5. V případě, že Zhotovitel neprovede svým zaviněním dílo ve sjednané době, délce a 

rozsahu, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100% stanovené ceny díla. 

Zhotoviteli zároveň zaniká nárok na zaplacení ceny za dílo.  

6. V případě, že Objednatel zruší konání provedení ohňostroje, vyjma příčiny nekonání 

zapříčiněné vyšší mocí, je Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 

100% z celkové ceny díla. 

7. Bude-li akce předmětu smlouvy a vystoupení znemožněno v důsledku nepředvídatelné 

nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany (např. přírodní katastrofa, 

epidemie, nařízení státních orgánů ČR, kraje, města, vždy doloženo úředním záznamem 

apod.), mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit bez nároku na finanční 

náhradu. Případná již provedená finanční plnění budou příslušné smluvní straně druhou 

smluvní stranou vrácena v plné výši. Každá ze smluvních stran hradí svou část nákladů, 

kterou doposud vynaložila v souvislosti s plněním této smlouvy. 
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VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Touto Smlouvou nevzniká mezi smluvními stranami pracovní poměr. Otázky neřešené 

touto Smlouvou se řídí platnou legislativou ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem.  

2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží Objednateli a jeden výtisk 

Zhotoviteli .  

3. Podepsáním Smlouvy potvrzují smluvní strany souhlas s celým jejím obsahem. 

4.  Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková 

organizace, jako správce osobních údajů Pyro Art, s.r.o. odpovídá za jejich ochranu a 

garantuje jejich zpracování s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. 

Více informací naleznete na http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/.  

5. Pyro Art, s.r.o. tímto prohlašuje, že osobní údaje, které mu byly předány Městským 

kulturním střediskem Havířov, příspěvkovou organizací, zpracovává a spravuje v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení 

směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR"), že zpracování takovýchto osobních údajů probíhá 

s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením, a dále prohlašuje, že odpovídá 

za ochranu takovýchto osobních údajů. 

 

 

 

V Olomouci, dne 27. 2. 2020                                               V Havířově, dne 28. 2. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………     ………………………………… 

Zhotovitel       Objednatel 

Pyro Art, s.r.o.      Městské kulturní středisko Havířov 

Mgr. Radek Ostrčil,      Mgr. Yvona Dlábková, 

jednatel společnosti      ředitelka organizace 

 

http://www.mkshavirov.cz/obsah/ochrana-osobnich-udaju/

