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       Č.j.:        
           
Název akce: Provedení analýzy potřeb v oblasti tvorby, práce, sdílení, ukládání a archivace dat   
  
I. Účastníci smluvního vztahu  
 
Objednatel  : Národní divadlo  
se sídlem  : Ostrovní 1, 112 30, Praha 1 
zastoupené  : prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem ND 
Bankovní spojení  : Česká národní banka, Praha 1 
č. účtu    : 2832011/0710 
IČO    : 00023337 
DIČ    : CZ00023337 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel   :  Mgr. Tomáš Hrivnák 
se sídlem  :  Tyršovo námšstí 1731, 252 63 Roztoky 
zastoupená   :  Mgr. Tomáš Hrivnák 
Bankovní spojení  :  Equa bank 
č. účtu  :  1017433456/6100, IBAN CZ7061000000001017433456 
Zápis do OR :  zapsán v živnostenském rejstříku 
IČO    :  49496522 
DIČ    :  není plátce DPH 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto  
 

SMLOUVU O DÍLO č. 16381/21          
  T004/21V/00008728 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 
 
II.  Předmět smlouvy  
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

spočívající v provedení analýzy potřeb v oblasti tvorby, práce, sdílení, ukládání a archivace dat, která 
povede k transformaci digitalizace ND (dále i jen „dílo“). Bližší specifikace díla a podmínky jeho provedení 
jsou uvedené níže v tomto ustanovení. 

 Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této 
smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy. 

2. Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 
3. Zhotovitel byl vybrán objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: Transformace, digitalizace ND, 

analýza potřeb.  
4. Zhotovitel může plnit předmět této Smlouvy prostřednictvím svého týmu složeného z partnerů a konzultantů 

Zhotovitele (dále jen „Konzultanti“). Zhotovitel však odpovídá za plnění dle této smlouvy jako by předmět 
smlouvy plnil sám. 

5. Objednatel objednává dílo u Zhotovitele v plném rozsahu všech 3. fází díla.  
6.    Další technické požadavky na předmět díla jsou následující: 
a)  Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, chránit 

práva a oprávněné zájmy objednatele, a to jak z hlediska optimalizace nákladů vynaložených na 
konzultované projekty, tak na jejich technické řešení. K plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen 
důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého odborného přesvědčení a 
příkazů objednatele pokládá za prospěšné. Zhotovitel je vázán  zákony a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy České republiky a v jejich mezích  příkazy objednatele. 
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b) Zhotovitel se zavazuje, že výsledky poradenských a konzultačních služeb v rámci smlouvy neposkytne bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele dalším subjektům, s výjimkou povinností daných obecně 
závaznými platnými právními předpisy. 

c)   Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu smlouvy, které 
mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že příkazy Objednatele jsou nevhodné či 
neúčelné pro plnění předmětu smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit. 

d)   Po ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli veškeré 
vypůjčené podklady, které mu Objednatel předal v rámci plnění této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 
pořizovat si z podkladů předaných mu Objednatelem kopie pro dokumentaci své činnosti., a to pouze pro 
své interní účely a po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

e)   Povinností Konzultanta je zodpovědné zacházení se zapůjčenými pracovními prostředky včetně 
zabezpečení prostoru elektronickým zabezpečovacím zařízením na pracovištích, které je jím vybaveno. 
Povinností Objednatele je o této skutečnosti informovat a adekvátně je proškolit, což bude následně 
potvrzeno Objednatelem i jednotlivým Konzultantem. Zhotovitel je odpovědný (vč. náhrady škody) 
objednateli v případě porušení uvedených povinností konzultantem. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v 
případě neplánovaného ukončení činnosti konzultanta ze strany zhotovitele, dodá Objednateli náhradního 
konzultanta tak, aby nedošlo k časovému výpadku v plnění díla a dílo bylo řádně a včas dle podmínek této 
smlouvy. 
 
 

III. Místo plnění  
 

1. Národní divadlo: prostory v Provozní budově  ND, č.p. 225, Ostrovní 1, Praha 1, Katastrální úřad Praha, 
list vlastnictví č. 341, katastrální území: Nové Město (či další prostory objednatele zpřístupněné na základě 
požadavku zhotovitele) 

  (dále také jen „pracoviště“)  
 
 
IV. Ujednání o provádění díla  
 
1.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za  řízení postupu prací na realizaci díla dle této smlouvy. 
2. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby např. konzultanty, které se 
budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která 
je dostupná na webové stránce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4.  Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě 
stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat 
tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 
5. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám újma. Zavazuje 
se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do původního stavu, nebo uhradí objednateli částku 
potřebnou k její náhradě. 
6. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené v této smlouvě, musí 
tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel důvody uzná, dohodnou další postup včetně 
případného dopadu na cenu a termín. 

 
 
V. Dohoda o ochraně a zpracování osobních údajů 
 
1.  Zhotovitel bere na vědomí, že za účelem plnění této Smlouvy je nezbytné, aby ND shromažďovalo, 
zpracovávalo a uchovávalo v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení EU 2016/679 a zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZOÚ“), osobní údaje 
zhotovitele v rozsahu adresních a identifikačních údajů a dalších údajů nezbytných pro plnění dle této Smlouvy 
včetně údajů zhotovitele poskytnutých. ND je tak oprávněno, aby shromažďovalo, zpracovávalo osobní údaje 
zhotovitele a to zejména v rozsahu jeho podobizny, jeho identifikačních a biografických údajů, ke všem účelům 
souvisejícím s činností ND zahrnující především vedení účetní, obchodní, statistické a umělecké evidence ND, 
průzkum trhu, vyhodnocování činnosti ND, marketingové akce a propagační činnost, zasílání obchodních sdělení, 
nabízení výrobků a služeb ND, a to i prostřednictvím třetích osob, tvorbu katalogů, divadelních programů, 
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časopisu ND a dokumentačních publikací. ND je oprávněno osobní údaje zpřístupnit svým smluvním 
zpracovatelům a přenechat je za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům. 
 2. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, v jakém rozsahu, pro jaký účel, kým a jakým způsobem budou 
jeho osobní údaje zpracovávány a komu mohou být zpřístupněny, jakož i o svých právech dle Nařízení EU 
2016/679 a ZZOÚ. Zhotovitel byl zejména informován, že má právo přístupu k osobním údajům a pokud zjistí 
nebo se bude domnívat, že ND nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou 
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování), má právo požádat ND či zpracovatele o vysvětlení a o odstranění závadného 
stavu či o výmaz osobních údajů, jakož i případná další práva stanovená předpisy na ochranu osobních údajů (ke 
dni uzavření této Smlouvy zejména ZZOÚ). 
 3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby ND shromažďovalo, zpracovávalo a uchovávalo po dobu trvání této 
Smlouvy a dále až do odvolání souhlasu osobní údaje zhotovitele za účelem nabídek případné další spolupráce 
ze strany ND a jednání o smluvním vztahu. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv odvolat svůj souhlas, a to písemnou 
formou. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že zabezpečí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu výše 
uvedeném pro objednatele u každého spolupracujícího Konzultanta.  
 

 
VI. Doba plnění díla  
 
1. Zahájení prací:  
2. zahájení I. a II. fáze díla: květen 2021, dokončení a předání I. a II. fáze: do 31. 7. 2021 

zahájení III. fáze díla: červenec 2021, dokončení a předání III. fáze díla: do 31. 8. 2021  
Zhotovitel zahájí plnění jednotlivých fází na základě objednávky objednatele, v níž bude uveden termín zahájení 
dané fáze. Doba plnění jednotlivých fází nepřesáhne 4 týdny. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění 
jednotlivých objednaných fází v závislosti na průběhu provádění díla a na řešení oblastí, které se v průběhu 
provádění díla objeví, přičemž tato doba nepřesáhne jeden měsíc. Zhotovitel se zavazuje, že o případném 
prodloužení doby plnění a o důvodech prodloužení bude neprodleně informovat Objednatele. 

 
 
VII. Cena za dílo  
 
1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví celková smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši: 
    
     Cena:              336.000,00 Kč  
        Zhotovitel není plátce DPH 
        Celková cena za dílo:  336.000,00 Kč 
 
 Z toho cena 1. fáze díla: XXXXXXXX Kč 
 Z toho cena 2. fáze díla: XXXXXXXX Kč 
 Z toho cena 3. fáze díla: XXXXXXXX Kč 

 
2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.  
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, může zhotovitel požadovat během 

provádění díla přiměřenou část odměny.  
4. Cena za dílo může být zvýšena na základě víceprací, které nejsou specifikovány v předmětu díla a v Příloze 

č. 1 a které budou odsouhlaseny písemně mezi zhotovitelem a objednatelem v podobě přesně stanovených 
hodin. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že hodinová sazba za tyto vícepráce bude účtována 
zhotovitelem objednateli ve výši: XXXXXX Kč.  

5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že bude správcem 
daně rozhodnuto o tom, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem, zavazuje se zhotovitel tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

6.  Zhotovitel tímto dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v § 109 zákona o DPH, tj. že z jeho 
strany nedošlo k porušení jakékoliv povinnosti stanovené zákonem o DPH, která by mohla vést k ručení 
Objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 zákona o DPH.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud 
bude hrozit nebo dokonce dojde k porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele, která by mohla vést k ručení 
Objednatele za nezaplacenou daň, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli.   
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VIII. Záruky za jakost díla 
 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce specifikované v čl. II. smlouvy v délce 36 

měsíců. 
2. Záruka za jakost díla začíná běžet ode dne převzetí díla (či jeho části) objednatelem. 

 
 
IX. Způsob úhrady, fakturace  
 
1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po provedení díla (či jeho části – 

jednotlivé fáze), tj. po dokončení díla, jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo nebude 
splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné vady díla či nedodělky, tzn., že 
nebude řádně provedeno. 

2. Splatnost ceny za dílo se sjednává 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení ceny 
za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

3.    Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze   
         sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat  
         objednatel v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. 

 
 

X. Smluvní pokuta, sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla (či jeho části – jednotlivé fáze) dle čl. V. smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění reklamovaných vad do 10-ti pracovních dnů ode dne nahlášení konkrétní vady je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den 
prodlení.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 72 h. od doby nahlášení 
vady objednatelem. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 72h. od doby 

nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 10-ti pracovních dnů od data nahlášení vady 

objednatelem.  
6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb. z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany  

na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou 
smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení § 
2050 OZ. 

 

 
XI. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla  
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost, která se v průběhu plnění závazků zhotovitele dle 

této smlouvy projeví jako potřebná pro plnění předmětu této smlouvy. 
2. Předání a převzetí originálních podkladů Objednatele musí být potvrzeno předávacím protokolem 

podepsaným zhotovitelem a kontaktní osobou Objednatele.  
3. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do prostor ND k datu zahájení prací – po podpisu Smlouvy o dílo. 
4. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu. 

 
 
 
XII. Další ujednání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle pracovních postupů, dodržovat v objektech objednatele 

požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN. 
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2. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení kvalitativních 
podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VII. této smlouvy. 

3. Zástupce objednatele na pracovišti, pověřený přejímáním díla je ustanovena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je ustanoven: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam pracovníků, který bude trvale uložen u pověřeného zástupce 

objednatele. 
6. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, zanikne-li závazek 

provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo z důvodů na straně 
objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být písemné s uvedením důvodu a je účinné dnem jeho 
doručení druhé smluvní straně. 

7.     Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 
a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla (či jeho jednotlivé části – fáze) podle této 

Smlouvy po dobu delší než 7 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 7 kalendářní dny ode dne, 
kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží, 

b. Zhotovitel bude provádět dílo (či jeho jednotlivou část – fázi)v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně 
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.  

c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
 8.     Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 

dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 
 
 

XIII. Předání a převzetí díla  
 
1. Zhotovitel je povinen písemně nebo mailem zástupci objednatele oznámit objednateli nejpozději do 2 

pracovních dnů předem, kdy bude dílo, nebo jeho část – fáze připraveno k odevzdání. Nejpozději do 2 
pracovních dnů po tomto oznámení dohodnou strany časový program přejímání. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo (či jeho jednotlivou část – fázi) dle předmětu smlouvy jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti. Dílo je dokončeno, pokud byla předvedena jeho 
způsobilost sloužit smluvenému účelu. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě 
smluvní strany. 

3.  Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad, pokud se v předávacím protokolu smluvní 
strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na 
objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění 
díla až do řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 
občanského zákoníku.  

5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo dostavit. 
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu. 
7.  Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn dílo prodat, a to ani po předchozím upozornění 

zhotovitele. 

 
 
 
XIV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. 

Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek podepsaný oběma 
smluvními stranami. 

2. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je 
uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněné osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi 
zmocněné, či je zastupující.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží 
každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Nedílnou součástí smlouvy 
jsou její přílohy. 
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5. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., 
není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 

 
 
 
V Praze dne:  V Praze dne: 
 
 
Za zhotovitele:                                                                            Za objednatele: 
 
 
 
 
…………………………….  ……………………………….. 
Mgr. Tomáš Hrivnák Národní divadlo 
 prof. MgA. Jan Burian 

  generální ředitel ND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


