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Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany: 

 
1. Objednatel: 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel 

IČO: 00101397 

DIČ: CZ00101397 

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského  soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 35 

Bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: 

ve věcech technických je pověřen jednat: Arnošt Janěk, vedoucí jevištního provozu, 

email: 

 

 

2. Zhotovitel: 
Bosch Rexroth, spol. s r.o..  
Sídlo: Těžební 1238/2, 627 00 Brno 

Zastupuje: Ing. Dětřich Robenek, jednatel 

IČO: 00547425 

DIČ: CZ00547425  

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského  soudu v Brně, oddíl C, vložka 123 

Bank. spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5, č. účtu: 

      ve věcech technických je pověřen jednat: Ing. Vojtěch Duda 

      e-mail: 

 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Dodávka a instalace hydrauliky pro orchestřiště činoherní scény“ Městského 

divadla Brno, který objednatel provedl ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, a v souladu s nabídkou zhotovitele č. 1103436061 „Dodávka a 

instalace hydrauliky pro orchestřiště činoherní scény“ ze dne 22. 1. 2021. 

 

 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel provede výměnu hydraulického agregátu, který slouží pro pohon stolu 

orchestřiště činoherní scény Městského divadla Brno v objektu Lidická 1863/16, 602 00 

Brno. Výměna představuje práce v rozsahu: 

- Demontáž a ekologická likvidace původního hydraulického agregátu, včetně 

akumulátorové stanice; 
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- Dodání a montáž nového hydraulického agregátu a akumulátorové stanice, včetně 

potrubního propojení těchto dvou částí; 

- Dodání a montáž nové elektroinstalace včetně nového elektro rozvaděče, řídicího 

systému, ovládacího panelu; 

- Dodání a doplnění provozních tekutin, (hydraulický olej, dusík); 

- Instalace, uvedení do provozu, funkční zkoušky; 

- Dodání revize tlakových zařízení; 

- Zaškolení obsluhy. 

2. Součástí předmětu plnění je zpracování průvodní dodavatelské dokumentace. 

3. Podrobný rozpis předmětu plnění je popsán v nabídce zhotovitele.  

4. V rámci plnění díla musí zhotovitel předat objednateli veškeré dokumenty související 

s dodávkou. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu na realizaci 

předmětu díla, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím. Dílo je splněno 

předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy (bez vad a nedodělků) převzít 

a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této 

smlouvě.  

 
III. Doba a místo plnění 

 
1. Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv. 
2. Dokončení a předání díla: nejpozději do 15. 8. 2021  
3. Místo plnění: činoherní scéna Městského divadla Brno, Lidická 1863/16, Brno  
 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena za provedené dílo je stanovena na základě předložené nabídky zhotovitele a činí: 

Cena bez DPH:   1 985 885,00 CZK 
DPH dle platných předpisů (21 %)    417 035,85 CZK 

Cena celkem s DPH:   2 402 920,85 CZK       

2. Cena za provedení díla se může měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to 

pouze z důvodu realizace víceprací či méněprací, které nemohly smluvní strany 

předpokládat v době podpisu smlouvy. 

3. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele na základě faktury 

(daňového dokladu) vystavené po konečném převzetí a předání díla bez vad a nedodělků 

stvrzeném předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami. Součástí faktury 

bude soupis prací a dodávek potvrzený pověřeným zástupcem objednatele.  

4. Fakturu lze doručit osobně na podatelnu objednatele nebo elektronicky na email 

, případně zaslat doporučeně prostřednictvím pošty. Faktura je splatná 

do 30 dnů od doručení objednateli. 

5. Objednatel je povinen fakturu uhradit do uvedeného data splatnosti nebo může fakturu 

vrátit do data její splatnosti, obsahuje-li nesprávné cenové údaje nebo nemá náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

6. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.  

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží 

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 
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V. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením části díla jinou osobu, má dodavatel odpovědnost, jako by dílo provedl 

sám. Zhotovitel může svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy postoupit třetí osobě 

pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. 

2. Dílo je dokončeno dnem jeho písemného předání bez vad a nedodělků objednateli. 

3. O předání a převzetí díla jsou dodavatel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4. Zhotovitel je oprávněn posunout termín pro zhotovení předmětu plnění (bod 4.1. této 

smlouvy) o tolik dnů, o kolik dnů je objednatel v prodlení s poskytnutím jakékoliv 

součinnosti, kterou si zhotovitel u objednatele prokazatelně a důvodně vyžádá.  

5. Objednatel:  

- umožní zhotoviteli v době provádění díla parkování ve dvoře MDB; 

- poskytne možnost napojení na energie; 

- poskytne zhotoviteli pro provádění díla v nezbytném rozsahu zázemí pro montážní 

pracovníky (zejm. sociální zařízení a místo pro uložení nářadí a materiálu).  

6. Bezpečnostní podmínky: 

a) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Je povinen 

dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracoviště.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění montážních prací vnitřní předpisy 

BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se 

kterými objednatel zhotovitele seznámí a dodržovat ve všech prostorách místa plnění 

zákaz kouření. Pracovníci zhotovitele musí být před zahájením prací proškoleni 

technikem BOZP a PO objednatele. 

c) Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická 

zařízení používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají 

platnou revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci 

objednatele platnou revizi používaného zařízení. 

d) V případě provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. rozbrušování, 

svařování, apod.) musí zhotovitel vystavit povolení k provádění takových prací. 

 

 
VI. Záruční a reklamační podmínky, vady díla a způsob odstranění záručních vad 

 
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě 

nebo projektové dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady které se vyskytly na 

jeho díle v záruční době. 

3. Zhotovitel odpovídá jen za případné vady a nedodělky na jeho části dodávky a s nimi 

spojenými montážními pracemi. Zhotovitel neodpovídá za případné vady na jiné části 

zařízení. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 24 měsíců na nově dodané komponenty 

a 6 měsíců na montážní práce. 
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5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, která brání řádnému 

provozu, je objednatel povinen bezodkladně oznámit její výskyt.  

6. Zhotovitel zajišťuje bezplatný záruční servis na základě písemné výzvy objednatele (na 

celém území ČR). Pokud se na díle zhotovitele vyskytne závada, zašle objednatele 

zhotoviteli reklamační protokol se specifikací závady (popis závady, případně jak se 

projevuje). Zhotovitel je povinen do 72 hod. reklamovanou závadu odstranit nebo sjednat 

s objednatelem způsob a dobu odstranění závady v závislosti na předmětu reklamace. 

Zhotovitel dále zajišťuje pozáruční servis a dodávky náhradních dílů proti objednávce. 

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, která nebrání 

řádnému provozu, je objednatel povinen bezodkladně oznámit dodavateli její výskyt. 

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 

odstranění vady. 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz zařízení z důvodu 

reklamace vady díla. 

9. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené neodborným užíváním či na běžné 

opotřebení způsobené provozem. Dále se záruka nevztahuje na závady mající původ 

v nevhodném technickém řešení, které nenavrhnul zhotovitel nebo jím použité třetí osoby 

a na závady mající původ ve vyšší moci. 

10. Servis provedený zhotovitelem na závady, za které zhotovitel neodpovídá, uhradí 

objednatel zhotoviteli na základě faktury - daňového dokladu dodavatele. Cena takového 

servisu bude účtována podle servisního výkazu podepsaného objednatelem, a to 

v ceníkových cenách zhotovitele platných ke dni objednání servisu objednatelem. 

11. Dodavatel je oprávněn odmítnout servis (a to i záruční) v případě, že objednatel je 

v prodlení s platbou jakýchkoliv splatných faktur dodavatele. V těchto případech 

dodavatel neodpovídá objednateli za žádnou škodu. 

 
 

VII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 

1. Objednatel je oprávněn požadovat počínaje 10. dnem prodlení zhotovitele s dokončením 

díla dle této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den 

prodlení, nejvýše však 5% z celkové ceny díla. Pokud by zhotovitel ze závažných důvodů 

nedokončil dílo do zahájení divadelní sezony 2021/2022, musí zajistit nastavení stolu 

orchestřiště tak, aby nebyla ohrožena plánovaná divadelní představení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý  týden prodlení.  

3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

4. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 

případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

5. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 

sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
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6. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká 

(totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo zhotovitele, třeba jen 

částečném, je zhotovitel oprávněn požadovat odstupné ve výši 25% z celkové ceny díla, 

pokud k odstoupení dojde do 14 dnů po podepsání této smlouvy. Při pozdějším odstoupení 

je zhotovitel oprávněn požadovat odstupné ve výši prokazatelně naběhlých nákladů, 

maximálně však 80% z celkové ceny díla. 

 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které 

stanoví tato smlouva nebo zákon.  

2. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze 

zhotovitele na objednatele dnem předání díla.  

3. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla až úplným zaplacením ceny díla. 

Nebezpečí škody na díle a zničení díla na objednatele přechází v okamžiku předání díla, 

které se dokládá podpisem dodacího nebo přepravního listu. 

4. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě budou prováděny písemně. Smluvní strany se 

zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 3 dnů od obdržení písemného návrhu 

změny. Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má u pojišťovny HDI Versicherung AG ujednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku do výše 135 mil. 

Kč z jedné pojistné události. Za zaviněné škody, které nejsou kryty pojištěním, ručí 

zhotovitel nezávisle na právním důvodu včetně prodlení a ručení za vady maximálně 10% 

celkové hodnoty zakázky. Nároky na náhradu škody přesahující tento rámec, nezávisle na 

právním důvodu, obzvláště nároky na náhradu následných škod jakož i výpadek ve výrobě 

nebo ušlý zisk jsou vyloučeny, pokud nebyly způsobeny úmyslem či hrubou nedbalostí 

zákonných zástupců prodávajícího či firem spolupracujících na plnění. 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností 

EKO-KOM, a.s., která je autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 

Sb. v platném znění a dodávané obaly má již zpoplatněny. 

3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky.  

4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
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5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden. 

6. Objednatel tuto Smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registraci smluv (zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle 

tohoto zákona. 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Brně dne 12. 3. 2021 

 

V Brně dne ……………… 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci (objednatel):  

 

 

 

 

……………………………… 

Stanislav Moša, ředitel 

za Bosch Rexroth, spol. s.r.o. (zhotovitel): 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Dětřich Robenek, jednatel 

 




