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Smlouva o dílo  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
Smluvní strany: 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 
Zastoupená: Stanislavem Mošou, ředitelem 
IČ: 00101397 
DIČ: CZ 00101397 
Spisová značka: Pr 35 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bank. spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu:  
jako „objednatel“ 
 
a 
 
GRADIOR TECH a.s. 
Sídlo: Křižíkova 188/68a, 612 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Miroslavem Šimkem, statutárním ředitelem 
IČ: 63473542 
DIČ: CZ63473542 
Spisová značka: B 1671 vedená u Krajského soudu v Brně 
Bank. spojení: ČSOB, č.ú.: 
jako „zhotovitel“ 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka a výměna frekvenčních měničů ve stávajícím zařízení", který objednatel provedl ve smyslu 
ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s nabídkou zhotovitele 
„Dodávka a výměna frekvenčních měničů ve stávajícím zařízení pro Městské divadlo Brno“ ze dne 4. 4. 
2017. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění je dodávka a výměna frekvenčních měničů na stávajících bodových tazích 
jevištního zařízení Hudební scény. Jedná se o části bezprostředně navazující na řídící server pro 
hlavní ovládací pult D1 a pro ovládání z panelu MM4. 

Výše uvedené bude měněno u pohonů těchto zařízení: 
- Bodový tah hlavní scény: 5 ks 
- Prospektový (vícebodový) tah hlavní scény: 10 ks 
- Prospektový (vícebodový) tah zadního jeviště: 3 ks 
- Portálový (vícebodový) tah: 1 ks 
- Bodový tah předscény: 4 ks 
- Hlavní opona zdvih (vícebodový tah): 1 ks 
- Hlavní opona rozhrnování: 1 ks 
- Tylový rám (vícebodový tah): 1ks 
- Zadní horizont zdvih (vícebodový tah): 2 ks 
- Boční nájezdový vůz: 9 ks 
- Jevištní stůl – šikmení P1 a zdvih P2: 5 ks 

 
Vyměněné prvky musí spolupracovat se stávajícím jevištním zařízením. 
 

2. Zhotovitel zaškolí pracovníky (strojníky) objednatele, a to v počtu 4 osob. Zhotovitel vyhotoví 
protokol o zaškolení, který podepíše školitel a všechny školené osoby.  
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3. Zhotovitel předá objednateli návod k užívání a návod k údržbě i v českém jazyce, na měněná 

zařízení dodá ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, 
a případné další dokumenty nezbytné pro užívání předmětu plnění. 

 
4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se stávajícím systémem jevištní technologie hudební scény 

Městského divadla Brno a že je srozuměn s podmínkami montáže, které jsou dány potřebami 
divadelního provozu. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či jiné okolnosti, které 
by bránily v úspěšném provedení předmětu této smlouvy. 

 
5. Objednatel poskytne zhotoviteli k provedení díla dle této smlouvy nezbytnou součinnost. 
 

 
III. Místo plnění 

 
Místem plnění je Městské divadlo Brno, Lidická 1863/16, Brno, hudební scéna. 
 

 
IV. Lhůty plnění 

 
1. Pro plnění dle této smlouvy jsou sjednány následující termíny: 

a) Přípravné práce předcházející montáži a instalaci předmětu plnění: 
Zahájení: ihned po podpisu smlouvy 

b) Montáž a instalace předmětu plnění, vč. zaškolení: 
Zahájení: 10. 07. 2017 
Ukončení prací (včetně zkušebního provozu) a předání díla: nejpozději 10. 09. 2017  
Montážní práce musí proběhnout v době divadelních prázdnin. 
O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán předávací protokol. 

 
2. Zhotovitel je obeznámen a srozuměn s tím, že jeviště hudební scény se musí v předstihu uklidit a 

připravit pro představení a musí být prostor pro opakovací zkoušky – dle hracího plánu první 
zářijové představení bude 13. 9. 2017. 

 
 

V. Cena plnění a platební podmínky 
 

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy činí: 
Cena bez DPH: 1 172 800,- Kč 
(slovy: jeden-milion-sto-sedmdesát-dva-tisíce-osm-set korun českých)  
+ DPH, které bude uhrazeno ve výši a způsobem dle platných předpisů 

 
2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně dopravy, montáže, 

instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadů, zaškolení a jiných výdajů zhotovitele a 
bezplatný záruční servis zařízení po dobu 36 měsíců. 

 
3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována 

v souladu s platnými právními předpisy v době realizace.  
 
4. Cena za provedení díla bude zhotoviteli objednatelem uhrazena po řádném předání díla 

objednateli, bez vad a nedodělků, na základě faktury – daňového dokladu.  Splatnost faktury 
bude 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

 
5. V případě prodlení objednatele s úhradou platby podle této smlouvy, může zhotovitel objednateli 

vyúčtovat zákonný úrok z prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 10 dnů poté, co je písemná 
výzva oprávněné strany k úhradě úroku z prodlení doručena povinné straně. 

 
 
 

VI. Záruky, servis, zaškolení 
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1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 36 měsíců. Po tuto 

dobu bude zhotovitel poskytovat objednateli na provedeném díle bezplatný záruční servis. 
 
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu smlouvy objednateli. Tato záruka se 

nevztahuje na poškození, které vzniklo nesprávným používáním. Opravu případných 
reklamovaných závad systému zajišťuje zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele 
(reklamace), která bude obsahovat popis reklamované vady. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované závady ve lhůtě nejpozději do 3 hodin 

od doručení reklamace, a to i ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.  
 
4. Pozáruční servis není předmětem této smlouvy, ale v případě požadavku objednatele se 

zhotovitel zavazuje poskytovat tento pozáruční servis za úplatu, a to po dobu nejméně 5 let od 
uplynutí záruční lhůty. 

 
 

VII. Smluvní pokuty 
 

1. Při prodlení zhotovitele s předáním Díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není 
dotčeno.  
V případě, že by v důsledku nedodržení termínu dokončení Díla muselo dojít ke zrušení 
naplánovaných představení, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- 
Kč za každé zrušené představení. 
 

2. V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv jiné smluvní povinnosti dle této smlouvy než výše 
uvedené, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti. 
 

3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované závady ve sjednané lhůtě, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Právo na 
náhradu škody, která by objednateli vznikla v důsledku zrušení představení, není dotčeno. 

 
 

VIII.  Všeobecné dodací podmínky 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) zaručuje vlastnosti díla uvedené ve smlouvě, 
b) odpovídá za jakost použitých dílů a materiálů a za provedení prací dle požadavků objednatele 
c) provede v rámci předmětu plnění i ekologickou likvidaci všech obalů a měněných (původních) 

zařízení. 
 
2. Objednatel se stává vlastníkem díla dle této smlouvy dnem podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. Nebezpečí škody na dodaných věcech a zařízeních, jakož i na zařízeních 
objednatele, které byly činností zhotovitele dotčeny, nese až do doby podpisu protokolu o předání 
a převzetí zhotovitel. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění nejméně 10.000.000,- Kč (výše 
škody se odvíjí od možných škod na stávajících věcech objednatele). Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit objednateli. 

 
4. Bezpečnostní podmínky 

a) Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení 
používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou revizi 
těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele platnou 
revizi používaného zařízení. 
 



GRADIOR TECH a.s. Stránka 4 
 

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat vnitřní předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se kterými objednatel zhotovitele seznámí a 
dodržovat ve všech prostorách objednatele zákaz kouření. 

 
 

IX.  Závěrečná ujednání  
 

1. Za objednatele je ve věcech technických pověřen jednat: Arnošt Janěk, šéf provozu, 

za zhotovitele je ve věcech technických pověřen jednat: 
Ing. Pavel Hřebíček, tel: 
Štěpán Kameníček, tel: 
 

2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky. 
 
3. Smlouva je sepsána ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno. 
 

4. Objednatel tuto Smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon 
o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona. 

 
5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Brně dne 12. 5. 2017 
 
 
za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 
organizaci (objednatel):  
 
 
 
 
 
 
…………………………… 
  Stanislav Moša, ředitel 

V Brně dne …………………. 
 
 
za GRADIOR TECH a.s. (zhotovitel): 
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………………… 
Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel 

  
 




