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Rámcová smlouva o dílo  
uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 
 
Divadlo F.X.Šaldy Liberec, p.o. 
se sídlem:   Zhořelecká 344/5, Liberec, 460 01 
IČO:           00083143 
DIČ:            CZ00083143 
bankovní spojení:      Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                    5604292/0800 
zastoupená:            Ing. Jarmilou Levko 
kontaktní osoba:         
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ústí nad Labem, oddíl P, vložka  
 
(dále jen „objednatel“) 
  

a 
 
Martin Taller 
se sídlem:              
IČO:             15646726 
bankovní spojení:       
číslo účtu:             
kontakt:   
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

rámcovou smlouvu o dílo 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po řádném uvážení a jsou plně způsobilé ke 

splnění závazků, které na sebe touto smlouvou převezmou.  
2. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná podnikatelská 

oprávnění. 

 
II. 

Předmět smlouvy, předmět plnění 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit a předat 
objednateli dílo, resp. jednotlivé dílčí části dále touto smlouvou vymezené, a to v rozsahu, kvalitě a 
za podmínek stanovených touto smlouvou, a závazek objednatele od zhotovitele řádně provedené 
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dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části převzít a uhradit za něj cenu způsobem, za podmínek a ve výši 
stanovené v čl. IV. této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení návrhů grafických 
návrhů plakátů a programů premiérových představení DFXŠ,  fotocedulí do vitrin a foyeru MD a ŠD 
premiérových představení včetně korektur a zaslání tiskových dat do tiskárny.  

3. Zhotovitel je povinen řídit se při zpracování grafických podkladů pokyny a objednatele a celkovou 
koncepcí grafických výstupů DFXŠ. 

4. Jednotlivé dílčí části díla budou realizovány na základě jednotlivých dílčích objednávek – e-mailem, 
které budou doručeny objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě (v podobě e-mailu). Osobou 
oprávněnou k úkonům týkajícím se objednávek je za objednatele: 

 Michaela Pompová 
V e-mailu bude uvedeno požadované datum plnění a ostatní upřesnění potřebná pro zpracování 
konkrétního grafického návrhu. Zhotovitel je povinen potvrdit e-mailem přijetí objednávky. 
 

III. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo vždy do doby uvedené na objednávce, přičemž tato 

lhůta nesmí být kratší než dva (2) dny ode dne potvrzení objednávky zhotovitelem dle ust. čl. II. 
odst. 4 této smlouvy.  

2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH, s jehož dodáním je zhotovitel v prodlení, za každý započatý 
den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než patnáct (15) dnů je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.   

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině. 

 
IV. 

Cena za dílo 
 
1. Cena za dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části, byla smluvními stranami sjednána s ohledem na 

charakter díla v závislosti na odhadnutém počtu hodin účelně vynaložených ke zhotovení díla ( 80 
hodin měsíčně), ve výši měsíční sazby 18.000 Kč (osmnácttisíc Kč). Zhotovitel není plátcem DPH. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je úplná a 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání této smlouvy a zahrnuje veškeré činnosti a náklady 
spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou.   

3. Veškeré možné změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy v návaznosti na možné 
změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací potvrzeny formou 
písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl 
nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není 
objednatel povinen zhotoviteli poskytnout.  

 
 
 
 
 
 

V. 
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Platební podmínky 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla dle této smlouvy bude objednatelem hrazena  
zhotoviteli na základě vystavené faktury – řádného daňového dokladu. 

2. Lhůta splatnosti faktury bude činit čtrnáct dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 

úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, 

zejména  
- označení faktury a její číslo; 
- název, sídlo, IČ a DIČ smluvních stran; 
- předmět plnění; 
- den vystavení faktury, 
- den splatnosti 
- označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno; 
- fakturovanou částku  
- razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat. 

5. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 
termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či 
který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne 
prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

6. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu fakturace@saldovo-divadlo.cz. 
7. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený na faktuře.  
 

 
VI. 

Provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 

práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba). 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných 
osob.  

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla: 
- v případě, že provádění díla brání vyšší moc (viz čl. VII. této smlouvy), 
- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 

nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla. 

5. Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto 
dotčené.  

6. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, zejména jestliže by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k 
podstatnému porušení smlouvy. Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů 

mailto:fakturace@saldovo-divadlo.cz
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nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu 
vícenákladů vyvolaných přerušením. 

7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a 
neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.  

 
 

 
VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tj. jeho předáním 
objednateli, který zhotoviteli písemně odsouhlasí (e-mailem) převzetí finální verze díla. Zhotovitel 
je povinen na svůj náklad zajistit, aby bylo dílo předáno ve formě a způsobem zaručujícím řádné 
použití díla k požadovanému účelu.   

2. Konkrétní termín předání každého dílčího díla bude stanoven po předchozí konzultaci ohledně 
náročnosti a rozsahu díla, resp. jeho dílčí části, v objednávce objednatele čl. II. odst. 6 této 
smlouvy. Změna takto stanoveného termínu je možná pouze v odůvodněných případech, a to 
pouze po výslovném odsouhlasení ze strany objednatele.    

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části, budou předány zhotovitelem 
výhradně v elektronické podobě, a to doručením na emailovou adresu kontaktní osoby 
objednatele, která objednávku dotčené dílčí části díla provedla (čl. II. odst. 6 této smlouvy).  

 

VIII. 
Odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti 

obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.  
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho dodání.   
3. Odpovědnost za vady se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, není-li dále 

sjednáno jinak.  
4. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (e-mailem). Pokud bude 

objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto vady 
odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen 
odstranit vady vždy nejpozději do 3 dnů od jejich nahlášení objednatelem. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese 
zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

5.  Má se za to, že za reklamovanou vadu odpovídá zhotovitel, dokud zhotovitel neprokáže opak. 
6. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezahájí 

odstraňování nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené 
v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

 
 

X. 
Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla dle jeho potřeb k účelům dle této smlouvy (dále 

jen „Licence“), bez územního a časového omezení (tj. na celou dobu trvání majetkových práv 
k dílu), a to ke všem způsobům užití, zejména oprávnění dílo, resp. jeho jednotlivé dílčí části 
samostatně i jako součást nového díla bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, publikovat a sdělovat 



Stránka 5 z 6 
 

veřejnosti.  
2. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla uvedené v čl.  IV. této smlouvy. 
3. Zhotovitel může tato oprávnění rovněž poskytnout či postoupit zcela nebo zčásti třetí osobě. 

 
 
 

 
XI. 

 Ukončení smluvního vztahu 
 

1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených zákonem a v případech 

stanovených touto smlouvou, a v případě, že bude příslušným soudem rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. 

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou, musí být prokazatelně doručeno 
druhé smluvní straně a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně.   

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 
 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 31.8.2025. 
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

5. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato 
s plněním. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý je smluvních stran obdrží po 
jenom. 

7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 
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V Liberci dne        V Liberci dne  
 
 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 

     
                                                                                                         
 
………………………………………………         ………………………………………… 
Ing. Jarmila Levko          Martin Taller 
Ředitelka Divadla F. X. Šaldy                                                
 

 
 
 
 
 
 
  


