
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO Č.  D21044 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na zhotovení díla 

 
„Dodávka a instalace mikroportového systému v Šaldově divadle“   

 
Objednatel:                     Divadlo F.X:Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
Sídlo:   Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec 
IČ:   00083143 
DIČ:   CZ00083143                                 
Zastoupený:               ing. Jarmilo Levko, ředitelkou 
Bankovní spojení:  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 
624 
dále jen objednatel, na straně jedné 
 
a 

 
Zhotovitel:  Milan Blažek - Profisound 
Sídlo:   Veleslavínova 217/8 Liberec 5 460 05  
IČ:   62213962 
DIČ:   CZ6708031858 
Zastoupený:  Milan Blažek   
Bankovní spojení:  

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Milan Blažek 

dále jen zhotovitel na straně druhé  
 

I. Předmět plnění 
    

1. Předmětem smlouvy je provedení díla, tj. „Dodávka a instalace miktoportového systému 
v Šaldově divadle“  dle položkového rozpočtu (Příloha č.1 SOD) a specifikace technických 
parametrů mikroportového systému včetně komponentů pro historickou budovu divadla 
Divadla F.X.Šaldy Liberec (Příloha č.2 SOD), které tvoří součást smlouvy.  

2. Provedením díla je    

 Dodávka nového mikroportového systému  

 Instalace a integrace do stávající Dante sítě 

 Integrace do ovládacího a řídícího prostředí mixážních pultů Yamaha CL/QL 

 Zaškolení obsluhy v rozsahu 4 hodin  



 

 

 

 Zkušební provoz 

 Zákaznická a servisní podpora 

 Dodávka dokumentace (dokumentace k realizaci, dokumentace k obsluze) v českém jazyce 
 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu o 
předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných a požadovaných zkoušek a revizí díla,  
předání dokumentace skutečného stavu provedení díla ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 
1x v elektronické verzi ve formátu PDF a DWG,  proškolení obsluhy objednatele na užívání 
díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. 

 
II. Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této 
smlouvě:         

 
Termín dodání a instalace v Šaldově divadle: na základě písemné výzvy objednatele ve 

lhůtě 14 dnů  
Přesný termín zahájení prací bude stanoven objednatelem ke dni podpisu smlouvy.  

 
Místem plnění je:  

 Liberec, nám. Dr.E.Beneše 462/27, Šaldovo divadlo 
 

III. Cena díla 

1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této 
smlouvě. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Celková cena díla činí: 
1 208 756,09 Kč bez DPH, 253.838,78 Kč DPH, 1.462.594,87 Kč vč. DPH 

 

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění. 

 

IV. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit částku uvedenou v čl.III  za předané dílo na základě faktury 
vystavené zhotovitelem  po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů od data 
doručení objednatelem. 

2. Veškeré účetní doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí daňového dokladu 
bude soupis dodávek zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele.  



 

 

 

3. V případě, že účetní doklad (faktura) nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich 
přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených dodávek, je objednatel oprávněn 
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů. 

 
 

V. Místo plnění 

1. Místem plnění se rozumí prostor pro montáž a instalaci vymezený  touto smlouvou. 
 

2. Zástupce objednatele bude přítomen při montáži a instalaci dodávky a poskytne zhotoviteli 
součinnost na místě plnění. 

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí, majetku objednatele a majetku třetích osob. 

 
4. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně při dodávce a instalaci pořádek a čistotu, je 

povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu 
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů v platném 
znění. 

 
5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré interní předpisy objednatele např. týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví, požární řád atd., se kterými byl seznámen.                          
 

VI. Podmínky a způsob provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně 
řídit provádění díla. 
 

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu díla  po celou dobu jeho provádění. 
 

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů. 

 

VII. Předání a převzetí díla 



 

 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a 
nedodělků a předáním objednateli. 
 

2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může, 
avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady, které nebrání nebo 
neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. 

 
3. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů 1) a 2) převzít. 

Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. 

 
4. O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje 

zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za 
účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené dílo 
převzít. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami 
nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést 
do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob 
a termín jejich odstranění. 

 
5. Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit 

svému účelu. 
 
6. V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech 

instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. 
Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a 
nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

 

VIII. Vady díla a záruční podmínky, zákaznická a servisní podpora 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho 
předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba 
se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
 

Záruční lhůta na dílo je 36 měsíců  od předání díla způsobilého k užívání. 
 

2. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených nabídkou, 
touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce. 



 

 

 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady 
vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 2 dnů po 
písemném uplatnění důvodné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším 
technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou 
formou. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli zákaznickou podporu po dobu záruční lhůty 
ve formě konzultace formou e-mailové nebo telefonní komunikace v rozsahu 2 hodiny 
měsíčně. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli po dobu odstraňování vad předmětu plnění 

stejný předmět plnění k bezplatnému užívání. 
 

IX. Sankce za porušení podmínek smlouvy 

1. Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat  dílo ve sjednané lhůtě má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny příslušné části díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky má zhotovitel právo 
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel není v prodlení s plněním své 
povinnosti platit cenu díla či jeho části, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoliv 
své povinnosti dle této smlouvy. 

 
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí 

díla nebo jeho části v dohodnutém termínu, má právo objednavatel účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a každou vadu. 

 
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, má  objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této 
smlouvě, má právo objednavatel účtovat  zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení a vadu. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém 
termínu, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý 
den prodlení. 

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 



 

 

 

den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů 
poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 
použít materiál v odpovídající kvalitě.   

7. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na 
zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od 
této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

9. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury. 
 

X. Způsob zajištění řádného plnění 

1. Smluvní strany vzhledem k rozsahu a charakteru předmětu plnění považují za přiměřené 
zajištění řádného plnění ze strany zhotovitele sjednané sankce za porušení podmínek 
smlouvy, jak jsou uvedeny v čl. IX. této smlouvy. 

 

XI.  Ukončení platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě, 
c) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele. 

 

2. Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že: 
a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se 

považuje zejména: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 10 kalendářních dnů, 
- prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 10 kalendářních dnů, 
- případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo 

nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní, 

- případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na 
něm. 

b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody. 
    Smlouva zaniká doručením písemného projevu odstoupení druhé straně.  

3. Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou 
postupovat ve smyslu čl. XII., bodu 7) této smlouvy. 



 

 

 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat: 
a) za zhotovitele ve věcech smluvních:  Milan Blažek 
b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: Milan Blažek 
c) za objednatele ve věcech smluvních:  
d) za objednatele ve věcech technických:   

Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy na jiné osoby bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

 
2. Před podpisem smlouvy si zhotovitel odsouhlasí časový harmonogram prací. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze 

písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními 
zástupci. 

 
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 

vznikající občanským zákoníkem v platném znění. 
 
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by 

jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si 
přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy. 
 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč 
bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 
zveřejní DFXŠ Liberec v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na 
základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, 
aby tato smlouva byla v plném rozsahu v registru smluv zveřejněna. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství. 
 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

Přílohy:  



 

 

 

Příloha č.1 – položkový rozpočet 

Příloha č.2 - specifikace technických parametrů mikroportového systému pro Divado F.X.Šaldy 

Liberec 

 

V   Liberci dne  30.09.2021 

 

Objednatel:   Zhotovitel:   

 

…………………………………………….                                                                      ………………………………….. 

Ing. Jarmila Levko, 

Ředitelka Divadla F.X.Šaldy Liberec, p.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
   
 
 


