
SMLOUVA O REALIZACI DÍLA – KULTURNÍHO VYSTOUPENÍ  
uzavřená ve smyslu platných právních předpisů 

 
 
I. Smluvní strany  
Objednatel:  

Město Bučovice 
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice, IČ: 00291676 
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: XX-XXXXXX/XXXX 
zastoupený: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou 

 
Zhotovitel:   

Radim Dufek – Agentura REX  
Valtická 3, 628 00 Brno, IČ: 652 99 990, registrace: ŽÚ Brno č. j. ZUMB6663/2009/Vr/3         
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Brno-město, číslo účtu: XX – XXXXXXXXXX/XXXX 
zastoupený: Radimem Dufkem  

 
 
II. Předmět plnění 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy realizovat pro objednatele umělecké 
dílo s názvem „Švédi v Bučovicích“ dne 25. a 26. 6. 2021. 
Druh díla:  celodenní historický program 
Místo realizace: Bučovice, prostranství před zámkem, náměstí, park za zámkem 
 
Časový harmonogram akce: 
Pátek 25. 6. 2021 

Příprava prostoru, stavba části historického tábora 

21.00 – Průvod městem s pochodněmi 

Sobota 26. 6. 2021 

  9.00 – 19.00 - Historický jarmark se zbožím a řemesly, dobové občerstvení 
  9.30 – Zahájení dobového života v historickém vojenském ležení, dětské atrakce, výcvik vojáků, soutěže pro děti, 

střelnice z luku, jízdy na koních 
10.00 – Průvod vojsk s bubny a prapory Bučovicemi, salva před kostelem. Zahájení slavnosti na náměstí, přivítání 

starostou, představení jednotek 
10.30 – Poslechněte, co se stalo – hudba Rabussa 
11.30 – Holobrádek – šerm Stará garda 
12.00 – Dobový život v táboře, ukázky dobového života vojáků, dětské atrakce 
13.30 – Kejklíř a komediant 
14.00 – Vojna není kojná – šerm Stará garda 
15.00 – V dobré společnosti – hudba Rabussa  
16.00 – Na poli válečném – bitevní ukázka u zámku 
17.00 – Kejklíř a komediant 
17.30 – Zvířátka a Petrovští – pohádka pro děti 
18.00 – Nástup vojáků a ukončení programu 

 
Změna programu vyhrazena! 

 
III. Cena díla 
Objednatel se zavazuje za realizaci díla zaplatit částku = 154.000,- Kč, slovy: jednostopadesátčtyřitisícekorun – 
zhotovitel není plátcem DPH. 
 
IV. Platební podmínky 
Dohodnutá částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury se stanovuje na 14 
kalendářních dnů od vystavení faktury.   
Platba bude provedena bankovním převodem na účet zhotovitele. Nebude-li faktura uhrazena v době její splatnosti, je 
zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení 0,05 % za každý den prodlení až do úplného zaplacení. 
 
V. Ostatní ujednání 
 Povinnosti zhotovitele: 

o připravit a realizovat pro objednatele dílo řádně, v dohodnutém termínu, rozsahu a ve lhůtě dohodnuté 
v harmonogramu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak 

o dílo bude realizováno za účasti minimálně 90 účinkujících 
o zajistit ozvučení scény 
o vypořádat autorská práva s účinkujícími 
o proškolit každého účinkujícího organizovaného zhotovitelem z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, zejména o zákazu požívání alkoholických nápojů 
o umožnit realizaci propagačních akcí objednatele, pokud tyto vážným způsobem nenaruší ráz díla 

realizovaného v historickém duchu 
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o je oprávněn spolupracovat při zhotovení předmětu smlouvy s třetími osobami 
o upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, podkladů, materiálu apod. 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 
o pokud zhotovitel upozornil v souladu s předcházejícím odstavcem na nevhodnost věcí nebo pokynů, nenese 

odpovědnost za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi 
nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla prokazatelně trval 

o při vzniku jakýchkoli problémů nad rámec kompetencí zhotovitele kontaktovat objednatele 
o soustředit odpadky, zbylou slámu, dřevo a ostatní komunální odpad pocházející z realizace předmětného díla 

na jednom místě po dohodě s objednatelem 
 
 
 
Povinnosti objednatele: 

o řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši a způsobem dohodnutým v čl. III. a IV. 
o zajistit zhotoviteli prostor pro realizaci díla odpovídající technickým požadavkům zhotovitele 
o poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou a účelnou součinnost, které je, nebo bude třeba k řádnému 

provedení předmětu této smlouvy  
o zajistit pódium o minimálních rozměrech 6 x 8 m a el. přípojku 240 V, 20 A 
o zajištění parkování osobních a nákladních aut zhotovitele v počtu cca 35 automobilů na dobu nezbytně 

nutnou pro provedení díla 
o poskytnutí prostoru pro uchýlení účinkujících v případě nepřízně počasí a uskladnění materiálu a rekvizit s 

jednou uzamykatelnou místností, zajištění ostrahy majetku účinkujících v případě jejich nepřítomnosti v rámci 
programu 

o pitnou vodu a sociální zázemí pro účinkující 
o slámu a dřevo v dohodnutém množství cca 8 malých balíků slámy a ½ m3 suchého dřeva 
o uvádět logo zhotovitele na propagačních materiálech díla a programu 
o vypořádat správní poplatky s úřady státní správy a Ochranným svazem autorským  

 
Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v 
harmonogramu a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných 
prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich 
cena. 
Všechny organizační a technické požadavky, budou v dostatečném předstihu koordinovány nebo řešeny operativně 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 
V případě znemožnění předmětu smlouvy nebo jeho částí z důvodu vyšší moci uhradí objednatel zhotoviteli částku 
odpovídající prokazatelným vzniklým nákladům. 
 
VI. Ukončení smluvního vztahu 

Objednatel nebo zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit v případě porušení smluvní povinnosti zakotvené 
v této smlouvě nebo v případě porušení smluvní povinnosti stanovené občanským zákoníkem.  
Odstoupení lze sjednat pouze písemnou formu s tím, že je účinností od doručení druhé smluvní straně. 
Tato smlouva může být ukončena některým z následujících způsobů:  

1) dohodou 
2) odstoupením od smlouvy při podstatném porušení smluvních povinností 
3) odstoupením v případě zmaření účelu smlouvy  
 
 
VII. Závěrečná ustanovení 
Obě smluvní strany se dohodly, že nesdělí žádné třetí straně (vyjma případů, kdy jsou k tomu oprávněny druhou 
smluvní stranou) žádný z důvěrných údajů týkajících se ústních dohod mezi objednatelem a zhotovitelem.  
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
Veškeré dodatky a změny této smlouvy lze sjednávat pouze písemnou formou. 
Obě smluvní strany potvrzují podpisem této smlouvy, že tuto smlouvu podepsaly dobrovolně a ve stavu plné 
způsobilosti k právním úkonům. 
Veškerá shora uvedená ustanovení vstupují v platnost dnem podpisu této smlouvy. 
 
Bučovice, dne 22.01.2021      Brno, dne 23.01.2021 
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