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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi níže specifikovanými stranami 

 
 
1. Objednatel 
 
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 
se sídlem Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň  
IČO: 00078051, DIČ: CZ00078051 
zapsaná v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 635 
zastoupený: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel  
dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“ 
 
2. Zhotovitel 
 
Drivecontrol, s. r. o. 
se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna 
IČO: 29367531, DIČ: CZ29367531 
zapsaná v OR vedeném C 75873/KSBR Krajský soud v Brně 
zastoupený: Ing. Michal Drlík, Ph.D., prokurista 
dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“ 
 
 
 
Preambule 
Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na 
dodávky „Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla“, zadávané v souladu se zněním § 
53 ve spojení s ustanovením § 79 a následující zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním 
řízení. 
 
 
 

I. Předmět plnění 
 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dodávku podle příloh č. 1 a 2 této smlouvy. 

1.2.  Splnění předmětu smlouvy znamená dodání díla zhotovitelem v kvalitě, množství, 
termínu podle příloh č. 1 a 2 této smlouvy, a to do budovy Velkého divadla 
příspěvkové organizace Divadlo Josefa Kajetána Tyla na adrese Divadlo Josefa 
Kajetána Tyla, příspěvková organizace (dále jen „DJKT“), Smetanovy sady 16, 301 
00 Plzeň. 

1.3.  Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo řádně, včas a dle podmínek stanovených v 
přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. 

1.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a prodávajícímu zaplatit za provedení díla 
sjednanou cenu dle čl. II. této smlouvy. 

1.5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek 
těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná 
změna subdodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele.  
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1.6. Dílčí práce, které nejsou předjímány v soupisu prací, věcně nesouvisí s předmětem 
zakázky (nelze je tedy vzájemně sčítat) a které bude z důvodu technických a/nebo 
ekonomických  vhodné nebo nezbytné provést v rámci díla (tzv. „přidružené zakázky 
malého rozsahu“), stejně jako dodatečné práce, které nejsou předjímány v soupisu 
prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat a jsou nezbytné k provedení původních prací (tzv. 
„vícepráce“) ve smyslu § 198 odst. 5 zákona je zhotovitel oprávněn provést pouze na 
základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho odpovědným zástupcem 
(technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu. 
O nutnosti těchto prací musí zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor 
objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseny 
musí být ještě před jejich provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný 
soupis potřebných přidružených zakázek malého rozsahu a/nebo víceprací do 48 
hodin od okamžiku zápisu o jejich nutnosti do stavebního deníku a tento předložit 
k odsouhlasení objednateli prostřednictvím jeho technického dozoru. Pokud 
objednatel vrátí oceněný soupis s připomínkami k přepracování, je zhotovitel povinen 
upravit soupis do 48 hodin od okamžiku jeho vrácení a postup se opakuje až do 
vzájemného odsouhlasení. Připadne-li poslední hodina lhůty na sobotu, neděli nebo 
svátek, posouvá se na pracovní den nejblíže následující. Pokud tak v kterékoli fázi 
schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené práce provede, je objednatel 
oprávněn požadovat odstranění těchto prací a uvedení díla do stavu před jejich 
provedením, bude-li to možné. Takové práce však nebudou objednatelem proplaceny 
ani v případě, že jejich odstranění možné nebude. Pouze pokud objednatel tyto práce 
dodatečně schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli proplaceny a ten za 
jejich provedení plně odpovídá a ručí.  
Za každý případ provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží 
smluvní pokuta (čl. XII. této smlouvy). Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení 
poslední věty tohoto odstavce. 

    
 Dílčí práce, které jsou předjímány v soupisu prací a které bude vhodné nebo 
nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel oprávněn 
neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho 
odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a 
zhotovitelem ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel 
prokazatelně informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění 
zápisem do stavebního deníku.  
 Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby 
k příslušnému zápisu ve stavebním deníku. 
 Veškeré odsouhlasené a provedené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce i 
méněpráce budou po fyzickém dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 

 
Výjimkou, kdy je oprávněn zhotovitel provádět nezadané, resp. objednatelem 
neodsouhlasené přidružené zakázky malého rozsahu, vícepráce či méněpráce, je 
případ, kdy jejich provedení nesnese odkladu, neboť v případě jejich neprovedení 
hrozí bezprostřední vznik škody na straně objednatele (§ 2900 a 2901 obč. z.), např. 
hrozí škoda na již provedeném díle či navýšení nákladů na jeho provedení 
(dokončení) v případě neprovedení shora uvedených prací.   
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II. Cena za provedení díla, platební podmínky, fakturace a platnost ceny 
 

2.1. Cena za provedení díla činí: 
Částka bez DPH:  4.859.100,- Kč 

 DPH:     1.020.411,- Kč 
 Částka celkem:  5.879.511,- Kč  
2.2. Sjednaná cena je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele podle jednotlivých 

částí dodávky, který je nedílnou součástí smlouvy jako její Příloha č. 1. 
2.3. Celková cena za provedení díla podle odst. 2.1 je konečná a zahrnuje také veškeré 

výkony a služby související s dodáním díla dle této smlouvy, zejména všechny 
poplatky a náklady spojené s plněním, tj. licence, clo, balné, dopravu, montáž, 
instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu, zaškolení příslušných zaměstnanců 
objednatele a obsluhujícího personálu, potřebné doklady, záruční servis a pravidelné 
technické prohlídky nařízené výrobcem v požadovaném intervalu (pokud jsou pro 
správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, 
včetně měněných náhradních dílů) a přiměřený zisk zhotovitele. 

2.4. K ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany berou na 
vědomí, že sazba DPH se může po uzavření této smlouvy změnit. V takovém případě 
bude zhotovitel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plnění, taková 
změna ceny nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy 
a smluvní strany nebudou uzavírat písemný dodatek smlouvy.      

2.5.  Cena za provedení díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena průběžně na základě 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem 
odsouhlaseným kontrolním zjišťovacím protokolem za skutečně realizované práce a  
instalované dodávky v místě plnění vždy k datu realizované dílčí části díla, a to do 
výše max. 80 % z ceny díla bez DPH s pozastávkou ve výši minimálně 20 % z ceny 
dodávky bez DPH. Kontrolní zjišťovací protokoly bude za objednatele kontrolovat a 
potvrzovat vedoucí umělecko-technického provozu DJKT. Pozastávka ve výši 
minimálně 20 % ze smluvní ceny bez DPH bude zhotoviteli proplacena až po 
odzkoušení systému řízení jevištní techniky v DJKT, odstranění případných vad a 
nedodělků zaprotokolovaných při vyzkoušení, prokazujícím objednatelem 
požadované bezvadné parametry a po uvedení systému řízení jevištní techniky 
v DJKT do trvalého provozu. V konečné faktuře k úhradě pozastávky budou 
vyúčtovány veškeré předchozí splátky a případné smluvní sankce za vady plnění.   

2.6. Lhůta splatnosti: Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele ve lhůtě do 14 dnů 
ode dne následujícího po dni doručení faktury.  

2.7. Požádá-li zhotovitel písemně objednatele o prodloužení splatnosti faktur, je 
objednatel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení 
neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 14 dnů. Vystavená faktura musí obsahovat 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  

2.8. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  
2.9. Cena může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou  
            formou. 
2.10. Objednatel prohlašuje, že je mu skutečná cena plnění známa a že s cenou 

stanovenou dohodou stran v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy výslovně souhlasí. 
2.11. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 

smyslu zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména 
tyto údaje:  
o označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je - li do 
něj zapsán),  

o číslo smlouvy, předmět díla,  
o číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  
o razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury.  
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2.12. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise 
a této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od 
data doručení opravené faktury objednateli.   

2.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze 
čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  
V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude 
takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho 
doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na 
základě tohoto daňového dokladu. 

2.14. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel 
právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na 
základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 
s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

2.15. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu 
s ust. §92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému 
postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů k § 26 a k příloze č. 1 zákona. 

2.16. Po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků, bylo-li s nimi dílo převzato, 
zhotovitel provede a objednateli současně s žádostí o uvolnění pozastávky (odst. 5. 
tohoto čl.) předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a 
rekapitulací veškerých provedených prací.  

 
 
 

III. Doba plnění 
 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu 1. 7. 2021 - 20. 8. 2021 a předat 
objednateli v místě předání nejpozději 20. 8. 2021. Objednatel po vzájemné dohodě 
se zhotovitelem může dobu plnění či dobu dodání díla změnit (upravit formou 
písemného dodatku). 

3.2 Dílčí postupný termín pro vypracování a odsouhlasení výrobní dokumentace 
objednatelem je stanoven v délce 30 kalendářních dnů od data uzavření této 
smlouvy. 

3.3 Zhotovitel může provést a dodat objednateli dílo ještě před sjednanou dobou plnění    
a objednatel je povinen provedené dílo převzít. 

3.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro 
provedení díla, nebo neposkytne zhotoviteli či jím pověřeným osobám potřebnou 
součinnost k provedení díla, prodlužuje se lhůta doby plnění o dobu prodlení 
objednatele, přičemž po dobu prodlení objednatele s poskytnutím potřebných 
podkladů či součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti 
z této smlouvy vyplývající. 
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IV. Předání a převzetí díla 
 

4.1.  Smluvní strany touto smlouvou sjednávají jako místo předání a převzetí díla budovu 
Velkého divadla, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Smetanovy sady 16, Plzeň. (dále jen 
„místo předání“). 

4.2.  Předáním a převzetím díla dle této smlouvy se rozumí okamžik dodání díla 
zhotovitelem dle příloh č. 1 a 2 této smlouvy do místa předání a podpisem protokolu o 
předání a převzetí díla objednatelem (dále jen „předávací protokol“). Za objednatele 
bude předávací protokol potvrzovat (podpisovat)                                         . 

4.3.  O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, podepsaný objednatelem 
a zhotovitelem. Objednatel je povinen podepsat předávací protokol v případě, že dílo 
nevykazuje v době předání zjevné vady bránící jeho užívání, nebo že splňuje 
požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy. V případě, že objednatel odmítne 
předávací protokol podepsat i přesto, že dílo nevykazuje vady bránící jeho užívání, 
nebo že splňuje požadavky stanovené v čl. I. bodě 1.1 této smlouvy, považuje se 
předávací protokol za podepsaný 21. dnem po dni, kdy byl objednateli zhotovitelem 
předložen k podepsání.  

4.4.  Objednatel je povinen v předávacím protokolu uvést veškeré vady, které dílo při jeho 
            předání vykazuje. 
 

V. Přechod nebezpečí škody na díle 
 

5.1.  Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele okamžikem předání a 
           převzetí díla v souladu s ujednáním článku IV. této smlouvy. 
 

VI. Přechod vlastnického práva k dílu 
 

6.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel okamžikem úplného zaplacení ceny 
zhotoviteli. 

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

 
7.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. 
7.2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání staveniště,   
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  
c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej 

k přerušení dle této smlouvy neopravňuje, 
d) je v prodlení delším než 15 kalendářních dnů s termínem, jenž je v časovém 

harmonogramu vyznačen jako konec etapy, 
e) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla, 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele 

g) přes písemné upozornění objednatele na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, 
materiálů či pracovníků. 

  Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
7.3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto 

článku, vzniká mu nárok na část zhotovitelem fakturované částky, sloužící jako 
pozastávka (čl. II. odst. 2.5. této smlouvy), kterou si ponechá jakožto smluvní pokutu. 
Náklady, které vzniknou objednateli náhradním dokončením díla, v rozsahu, v jakém 
přesáhnou cenu, sjednanou v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli jakožto náhradu škody. 
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7.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší 
jakoukoli povinnost stanovenou v článku I. odst. 1.5. 

7.5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší 
než dva měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

7.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení.   

7.7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc, kdy 
dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na 
dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy.  

7.8. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7.7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečnosti opravňující k odstoupení od smlouvy.  

7.9. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a jejich vzájemných 
nároků; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
zpracování posudku je příslušný objednatel.  

7.10. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, 
jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni 
odstoupení od smlouvy nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. 
Jsou-li tyto věci umístěny na nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je 
bezodkladně odstranit. 

7.11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

7.12. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v samostatném článku této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.  

7.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

7.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.  

7.15. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně). 
 

 
VIII. Odpovědnost za vady 

 
8.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo a reklamovat (písemně s přesným popisem 
vady) zjištěné vady do 3 měsíců dnů od převzetí díla. V případě výskytu vady má 
objednatel nárok na odstranění vady opravou a není-li oprava možná nebo by s ní 
byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat slevu z ceny díla. 
Drobné vady nebránící užití díla nemají vliv na povinnost objednatele dílo převzít. 

8.2.  Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
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8.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet ode dne předání díla. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v 
důsledku nesprávného užívání díla či manipulace s ním, a též na vady vzniklé v 
důsledku neodborného zásahu objednatele či třetí osoby do díla. 

 
 

IX. Sankční ujednání - smluvní pokuty 
 

9.1. V případě, že bude objednatel v prodlení s platbou ceny díla, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.  

9.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla či s vypracováním a 
odsouhlasením výrobní dokumentace objednatelem (dílčí postupný termín dle čl. 3.2 
této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
za každý i jen započatý den prodlení.  

9.3. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním nahlášených vad 
objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za 
každý i jen započatý den prodlení.    

9.4. Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. I. odst. 6 této smlouvy, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení povinnosti. 

9.5.  Všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy strana povinná 
obdrží písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty od strany oprávněné. Smluvní 
pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na jejím 
zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, 
kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši vedle smluvní pokuty a bez jakéhokoliv 
zohlednění již zaplacené smluvní pokuty. 

 
X. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré podklady nutné či potřebné 

k provedení díla a poskytnout mu veškerou požadovanou součinnost, zejména 
umožnit mu přístup ke všem potřebným informacím, ke všem potřebným 
dokumentům a zajistit mu přístup na místa potřebná k provedení díla.  

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. 

10.3. Objednatel má právo korigovat postup montáže systému řízení jevištní techniky 
v DJKT dle aktuální frekvence zkoušek a divadelních představení na jevišti DJKT. 

 

XI. Další podmínky plnění smlouvy 

 
11.1. Dodávky neznačkových výrobků a komponentů systému řízení jevištní techniky pro 

DJKT a napodobenin značkových výrobků a komponentů, pocházejících z jakékoliv 
jiné země, než ze země původu originálu, jsou nepřípustné. 

11.2. Při plnění této smlouvy mohou být použity pouze takové výrobky a materiály, jejichž 
použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologie. 

11.3. Zhotovitel se stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo 
z veřejné finanční podpory. 
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11.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy v platnosti pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám svojí činností na 
základě této smlouvy, a to s minimálním pojistným krytím ve výši 10 mil. Kč. 

11.5. Nedodržení charakteristik a kvalitativních parametrů dodávky podle této smlouvy 
v průběhu plnění může být důvodem pro zrušení smlouvy ze strany objednatele bez 
nároku na náhradu možné škody, která by tím zhotoviteli vznikla. 

11.6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
naplňovat potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního 
prostředí, požární bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám a podkladům vymezeným v čl. II. odst. 1 
této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce 
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

11.7. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 
11.8. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
11.9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 

bezpečnosti práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či 
zdraví jeho pracovníků nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích 
osob.  V případě, že k uvedeným újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním 
díla, odpovídá za ně v plném rozsahu zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

11.10. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí 
škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

11.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

11.12. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna 
postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. 

11.13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn 
jednat:  

a) ve věcech smluvních: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel DJKT  
                                       
b) ve věcech technických:                                            

     
 11.15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn 

jednat:  
a) ve věcech smluvních: Ing. Michal Drlík, Ph.D., prokurista 
 
b) ve věcech technických:   

 
 
 

XII. Ustanovení o doručování 
 

12.1.   Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo 
zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke 
změně adresy některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat 
písemnosti na jinou než výše uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit 
druhé smluvní straně. Neučiní-li tak a přesto nezajistí přebírání písemností na výše 
uvedené adrese, berou na vědomí právní následky s tím spojené.   
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12.2.  Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 
příspěvková organizace, Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň.  

12.3.  Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele 
uvedenou na první straně této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo 
doporučeným dopisem nebo ve formě datové zprávy do datové schránky. 

 
Písemnost se považuje za doručenou: 
- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 
- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, 
popř. s dodejkou, nebo 
- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, 
popř. s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 
- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky      

zhotovitele 
 
12.4.  Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 

 
 

XIII. Společná a závěrečná ustanovení 

 
13.1.  Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném 

znění.  
13.2.  Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 

rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly na místní 
příslušnosti soudu prvního stupně. 

13.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou 
stran, označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není 
dotčeno). Ten se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této 
smlouvy. Za písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost 
změny nebo doplnění této dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy. 

13.4.  Tato smlouva sestává z 10-ti stran a dvou příloh, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

13.5.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, s jejím obsahem souhlasí, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem.  

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 13.7. tohoto 
článku). 

13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci 
registru DJKT. 
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XIV. Přílohy smlouvy 

 
14.1. Příloha č. 1 – Krycí list veřejné zakázky „Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého 

divadla“ (příloha zadávací dokumentace), vyplněný a předložený zhotovitelem 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku jako nabídkový rozpočet 

 
14.2. Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky „Pohonové 

jednotky tahů jeviště Velkého divadla“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení  

 

 

 

 

V Plzni dne …………………      V Újezdě u Brna dne …………………
   

             
  
 
 
………………………….    ……………………………. 
objednatel      zhotovitel 
doc. MgA. Martin Otava, Ph.D.,                             Ing. Michal Drlík, Ph. D., 
ředitel DJKT                                                             prokurista   
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Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla 

Příloha č. 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
1. Zjednodušené podlimitní řízení 

 

Název: Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla 

2. Základní identifikační údaje 

2.1 Zadavatel 

Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu: 
Palackého náměstí 2971/30, 301 00 Plzeň 

IČO: 00078051 

Osoba oprávněná za zadavatele 

jednat: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D. 

2.2 Zájemce 

Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení: 
Drivecontrol s.r.o. 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna 
IČO: 29367531 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za uchazeče: Ing. Michal Drlík 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku či jiné evidenci, je-li 

uchazeč v ní zapsán 

C 75873/KSBR Krajský soud v Brně 

Kontaktní osoba: Ing. Michal Drlík 
Tel./fax:   

E-mail:   

3. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 

Podpis osoby oprávněné jednat 

jménem či za zájemce: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michl Drlík 
Funkce: prokurista 

4. Nabídková cena 
Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH (sazba 

15 %): 
Samostatně DPH (sazba 

21 %): Cena celkem včetně DPH: 

4 859 100,- o,- 1 020 411,- 5 879 511,- 

5. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 4. uvedena 

CZK 


